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ATA NÚMERO 139/XII/2ª SL 

09.julho.2013 – 14h00 
 

Aos 09 dias do mês de julho de 2013, pelas 14:00 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. Petição n.º 270/XII/2.ª da iniciativa de Iolanda Rebelo, Presidente da Direção da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Azeitão, que “Solicitam a realização 
de obras na Escola Básica 2,3 de Azeitão e a implementação do ensino secundário” – 14h00 

 

 Audição dos Peticionários 

 Deputada relatora: Isilda Aguincha - PSD 
 

5. Proposta de Lei n.º 154/XII/2.ª (GOV), que Institui e regula o sistema de requalificação de 
trabalhadores em funções públicas visando a melhor afetação dos recursos humanos da 
Administração Pública, e procede à nona alteração à Lei n.º 12 A/2008, de 27 de fevereiro, à 
quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de março, à décima segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado relator: Pedro Delgado Alves – PS 
 

6. COM (2013)311 - Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
relativa à restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-
Membro 

 

 Apresentação e votação do Parecer 

 Deputada autora do parecer: Inês de Medeiros - PS 
 

7. Projeto de Resolução n.º 751/XII/2.ª (BE) Recomenda ao Governo que garanta as 
necessidades permanentes de professores nos estabelecimentos públicos de ensino artístico 
especializado da música e da dança. 

 

 Discussão  
 

8.  Projeto de Resolução 780/XII/2.ª, BE, Recomenda ao Governo que termine as obras de 
modernização da Escola Secundária do Monte de Caparica 

 

 Discussão 
 

9. Projeto de Resolução 786/XII/2.ª, PCP, Recomenda ao Governo a conclusão urgente das 
obras de requalificação da Escola Secundária do Monte da Caparica, da Escola Secundária 
João de Barros, da Escola Secundária Jorge Peixinho e da Escola Secundária do Pinhal Novo, 
na Região de Setúbal 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
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 Discussão 
 

10. Temas para a edição do Parlamento dos Jovens 2013/2014 
 

 Apreciação e votação 
 

11. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, para a audição do Reitor da 
Universidade dos Açores, no âmbito da situação de colapso da instituição 

 

 Análise e votação 

12. Petição n.º 275/XII/2.ª da iniciativa de Bruno Reis, “Pela justiça, pela legalidade e transparência 
na contratação dos professores” 

 

 Apreciação da Nota de Admissibilidade 

 Deputado relator: PSD 
 

13. Audiência com os responsáveis do projeto ”Orquestra Geração” – 17h00 – Sala do 
Senado da Reitoria da Universidade de Lisboa 

 

14. Outros assuntos 
 

15. Data da próxima reunião 
 
Dia 10 de julho de 2013 – 11h00 
Dia 16 de julho de 2013 – 15h00 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Sr. Presidente referiu-se à proposta de projeto de resolução no âmbito da Ciência, apresentada 
pela Sra. Deputada Elza Pais e que resultou do trabalho desenvolvido ao longo da Sessão 
Legislativa. Havendo necessidade de se conhecer a posição dos Grupos Parlamentares sobre a 
mesma, o mais breve possível, e tendo em conta que o documento foi recebido na Comissão 
apenas uns minutos antes da reunião, foi deliberado agendar uma reunião extraordinária da 
Comissão, para o dia seguinte - 10 de julho - às 14h00. 
 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV. 
 
O Sr. Presidente recordou que a segunda parte da reunião teria lugar, a partir das 17h00, na Sala 
do Senado da Reitoria da Universidade de Lisboa, conforme consta do ponto 13 da Ordem do Dia. 
 

2. Aprovação de ata 
 
Foi aprovada, por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, com a 
ausência do BE e do PEV, a ata da reunião anterior. 
 

3.   Comunicações do Presidente 
 

3.1.  O Sr. Presidente comunicou que a Proposta de Lei (PPL) n.º 137/XII - Combate à violência 
nos espetáculos desportivos – foi promulgada em 3 de julho e recebida na Assembleia da 
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República no dia 5 do mesmo mês. No entanto, terá de aguardar pela promulgação da PPL 
n.º 136/XII - Regime das armas e munições, que seguiu para promulgação apenas em 3/7, 
uma vez que no artigo 36.º se remete para o n.º 6 do artigo 91.º da Lei n.º 5/2006, que é 
aditado pela PPL n.º 136/XII.  

 
3.2. O Sr. Presidente referiu-se à audiência à Presidente do Conselho Nacional de Educação, de 

18 de junho último, para balanço e prestação de contas em relação ao seu mandato, tendo 
proposto a publicação da respetiva ata no Diário da Assembleia da República, não se tendo 
registado objeções em relação a esta proposta. 

 
 
3.3.  Comunicou ainda que o Grupo de Trabalho do Desporto tem prevista uma visita ao Ponto 

Nacional de Informações de Futebol, na semana de 15 a 19 de julho, em dia ainda a fixar. 
Não se registaram objeções relativamente à realização desta iniciativa. 

  
3.4. Relativamente aos relatórios de atividades e planos de atividades para 3.ª Sessão, o Sr. 

Presidente lembrou que as Comissões elaboram, no final da sessão legislativa, a sua 
proposta de plano de atividades e respetivo orçamento, para a sessão seguinte, que 
submetem à apreciação da Sra. Presidente da Assembleia da República.  

 
Transmitiu ainda que foi solicitado, pelo Gabinete da Sra. Secretária Geral, que o orçamento 
das Comissões e o plano de atividades que o justifica sejam enviados até 17 de julho, para 
serem levados em conta no orçamento da Assembleia da República para 2014. 

 
Neste sentido, solicitou aos Grupos de Trabalho e Relatores a apresentação das propostas 
de planos de atividades até ao final da semana, para se elaborar o respetivo orçamento e 
se apreciarem ambos os documentos na reunião da Comissão de 16 de julho. 
 

3.5.  Foram apreciados os relatórios das visitas ao Internacional Iberian Nanotechnology 
Laboratory, em Braga, no âmbito do Programa da Ciência e ao Instituto Politécnico de 
Leiria, este último pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial, não se tendo registado 
quaisquer objeções em relação aos mesmos. 

 
3.6.  O Sr. Presidente recordou que a eleição do Presidente do Conselho Nacional de Educação 

e dos representantes dos Grupos Parlamentares se encontra agendada para 24 de julho de 
2013. Carecendo a eleição de audição prévia dos candidatos, na Comissão, reiterou a 
necessidade de os Grupos Parlamentares que ainda o não fizeram indicarem os seus 
candidatos, com a maior brevidade possível. 

 
 

3.7.  Por último, lembrou as iniciativas agendadas para o dia seguinte, na área da Educação 
Especial: 

 
11h00  Audiência com a Academia de Música de Alcobaça, para a presentação dos 

projetos na área da Educação Especial; 
11h30 Apresentação do projeto “mil brinquedos, mil sorrisos”, do Instituto Politécnico de 

Leiria, e mostra de brinquedos adaptados (Salão Nobre); 
12h00  Concerto da Academia de Música de Alcobaça (Salão Nobre). 

4. Petição n.º 270/XII/2.ª da iniciativa de Iolanda Rebelo, Presidente da Direção da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Azeitão, que “Solicitam a realização 
de obras na Escola Básica 2,3 de Azeitão e a implementação do ensino secundário” – 14h00 

 
Estiveram presentes, em representação dos peticionários: Iolanda Elisabete Lamas Rebelo, Maria 
do Céu Parreira, Fernando Monteiro e Rui Batista. 
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Os peticionários apresentaram as motivações que justificaram a apresentação da Petição e que, em 
suma, se enumeram: 
 

 Construída em 1978, no pressuposto de que seria provisória, a Escola Básica 2,3 de Azeitão 
apresenta diversos problemas, incluindo de segurança, carecendo a mesma de uma 
intervenção de fundo; 

 O temporal de janeiro último provocou a destruição do telhado de um dos blocos de salas de 
aula, que levou ao seu encerramento e à impossibilidade de utilização de várias salas de 
aula, que se mantém; 

 Não foi retirada a totalidade das placas de fibrocimento que contêm amianto; 

 A rede de esgotos entope-se frequentemente e transborda para as salas de aula; 

 É uma escola sobrelotada, sendo que alberga quase mil alunos, quando a sua capacidade é 
de 400; 

 Não possui polidesportivo, nem acessos para crianças com Necessidades Educativas 
Especiais; 

 Um relatório de avaliação da Proteção Civil de Setúbal refere a ameaça de o telhado ruir, em 
caso de temporal; 

 É urgente assegurar aos alunos de Azeitão a oferta ao nível do ensino secundário. 
 
Por último, esclareceram que a Petição, com 6140 assinaturas, resultou de uma reunião 
extraordinária de Pais e Encarregados de Educação (cerca de 160), sendo que a mobilização foi 
feita em apenas 3 dias, o que demonstra a preocupação da população de Azeitão em relação às 
condições em que se encontra a Escola. 
 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) saudou os peticionários e associou-se às preocupações 
expostas. Afirmou que esta escola consta no lugar cimeiro da lista das escolas selecionadas para a 
remoção de fibrocimento e disse ainda ter conhecimento de que a Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGEstE) tem acompanhado a situação e tem procurado resolver os 
problemas, nomeadamente os decorrentes do temporal. Considerou que a prioridade será 
assegurar as condições adequadas e de segurança das crianças e dos profissionais e só depois se 
poderá avançar para o acolhimento  

 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) começou por felicitar os peticionários pelo exercício de 
participação cívica e justificou a ausência da Deputada Ana Catarina Mendes (PS), eleita pelo 
círculo de Setúbal, por se encontrar noutra Comissão, a decorrer em simultâneo. Afirmou que o 
PS está a acompanhar a situação, com preocupação, entendendo que a qualidade do ensino 
exige bons recursos humanos, bem como condições adequadas. Considerou, por último, que 
deverá existir uma resposta clara em relação aos problemas apresentados e que deve ser 
ponderada a oferta do ensino secundário, face às deslocações a que estão sujeitos 
diariamente os jovens. 
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) disse ter informação de que a DGEstE tem 
estado a acompanhar a situação, prevendo-se uma intervenção no Verão, e que o problema 
dos esgotos aguarda relatório das Águas do Sado. Colocou, de seguida, algumas questões, 
nomeadamente sobre a relação que a Comissão de Pais mantém com a direção da Escola, 
sobre se as obras efetuadas têm resolvido os problemas, se se justificam obras naquela escola 
para absorver os alunos do secundário ou se existem outras opções.  
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) fez referência à visita que uma delegação de Deputados do 
PCP efetuou àquela escola, em fevereiro último, e afirmou que a Escola está, de facto, muito 
degradada, carecendo de obras urgentes, conforme parecer técnico da Câmara Municipal de 
Setúbal. Referiu-se ainda à legislação que exige informação à comunidade escolar, no caso de 
existirem estruturas com amianto, sendo que a mesma não está a ser cumprida. Perguntou 
ainda aos peticionários se os 12 monoblocos dispensados são necessários e afirmou, por 
último, que desencadeará todos os meios para que a Petição tenha resultados. 
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Respondendo às questões, os peticionários esclareceram que, em resultado do temporal, 
ainda se encontram encerradas 15 salas e informaram que o segundo orçamento para 
reparação das estruturas, no valor de 6.000€, foi desbloqueado há duas semanas. Referiram-
se ainda ao afastamento do telhado do Bloco A em relação à infraestrutura, e que não permite 
a segurança da comunidade escolar, tendo sido solicitada a intervenção da Proteção Civil, que 
concluiu no sentido da ausência de condições de segurança do Bloco. Esclareceram ainda que 
existem boas relações com a direção da Escola, sendo que têm trabalhado juntos na busca de 
soluções para os problemas da Escola. 
 
Afirmaram, por último, que as escolas mais próximas que oferecem ensino secundário, em 
Sesimbra, Palmela ou Setúbal – implicam um mínimo de 2 horas diárias de transporte, sendo 
que para Sesimbra e Palmela não existe transporte direto. 
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 
Comissão, na Internet. 

 

5. Proposta de Lei n.º 154/XII/2.ª (GOV), que Institui e regula o sistema de requalificação de 
trabalhadores em funções públicas visando a melhor afetação dos recursos humanos da 
Administração Pública, e procede à nona alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, à 
quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de março, à décima segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 
O parecer foi apresentado pela deputada Inês de Medeiros (PS), na ausência do relator, deputado 
Pedro Delgado Alves (PS). Interveio depois a deputada Rita Rato (PCP), informando que várias 
entidades consultadas levantaram dúvidas de constitucionalidade, mas o relator, no respetivo 
parecer, entendeu que não se verificam inconstitucionalidades. Indicou ainda que o PCP vai votar 
contra. O Presidente da Comissão referiu depois que o parecer desta é um contributo (na vertente 
da Educação) em relação ao parecer da COFAP, sendo este o último e o que deve apreciar as 
questões de constitucionalidade. 
 
O parecer foi depois aprovado, com os votos a favor dos deputados do PSD, PS e CDS-PP, tendo 
registado os votos contra do PCP e encontrando-se ausentes os deputados do BE e dos Verdes. 

 

6. COM (2013) 311 - Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
relativa à restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-
Membro 

 
A deputada autora do parecer, Inês de Medeiros (PS) apresentou o parecer, que foi depois 
aprovado por unanimidade dos deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e do PCP, registando-se 
a ausência dos deputados do BE e dos Verdes. 
 

7. Projeto de Resolução n.º 751/XII/2.ª (BE) Recomenda ao Governo que garanta as 
necessidades permanentes de professores nos estabelecimentos públicos de ensino artístico 
especializado da música e da dança. 

 
Este ponto foi adiado para a reunião seguinte, por solicitação da deputada do BE. 
 

8. Projeto de Resolução 786/XII/2.ª, PCP, Recomenda ao Governo a conclusão urgente das 
obras de requalificação da Escola Secundária do Monte da Caparica, da Escola Secundária 
João de Barros, da Escola Secundária Jorge Peixinho e da Escola Secundária do Pinhal Novo, 
na Região de Setúbal 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95685
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95685
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
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Este Projeto de Resolução foi discutido antes da iniciativa do BE, por ausência, no momento, do 
deputado do BE. 
 
O requerimento foi apresentado pelo deputado Bruno Dias (PCP), tendo, de seguida, havido 
intervenções dos deputados Isilda Aguincha (PSD), Ana Catarina Mendes (PS) e Inês Teotónio 
Pereira (CDS-PP). O deputado Bruno Dias (PCP) interveio novamente no final, para responder às 
questões colocadas e reiterar a necessidade de conclusão urgente das obras. 
 
A informação respeitante à reunião e a gravação desta estão disponíveis no Projeto de Resolução 
n.º 786/XII (2ª). 
 

9.  Projeto de Resolução 780/XII/2.ª, BE, Recomenda ao Governo que termine as obras de 
modernização da Escola Secundária do Monte de Caparica 

 
O requerimento foi apresentado pela deputada Mariana Alveca (BE), tendo, de seguida, havido 
intervenções dos deputados Ana Catarina Mendes (PS), Isilda Aguincha (PSD) e Bruno Dias (PCP). 
 
A informação respeitante à reunião e a gravação desta estão disponíveis no Projeto de Resolução 
n.º 780/XII (BE). 
 

 

10. Temas para a edição do Parlamento dos Jovens 2013/2014 
 
A deputada Isilda Aguincha (PSD) informou que o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens 
apreciou as propostas de temas feitas pelos jovens para a edição 2013/2014 e deliberou propor à 
Comissão que sejam adotados os seguintes temas: 
 
Ensino básico: Drogas: evitar e enfrentar dependências 
Ensino secundário: Demografia em Portugal: um problema a resolver  
 
Interveio depois a deputada Rita Rato (PCP), sugerindo que em relação ao tema para o secundário, 
em vez de “demografia”, se diga “crise demográfica”, tendo-se consensualizado que o título tenha 
apenas esta expressão. O Presidente da Comissão propôs ainda que no próximo ano letivo, o 
Grupo de Trabalho indique atempadamente 3 temas, podendo os jovens pronunciar-se em relação a 
estes ou a quaisquer outros. 
 
Os temas indicados, com a alteração referida, foram aprovados por unanimidade dos deputados 
presentes do PSD, PS, CDS-PP e do PCP, registando-se a ausência dos deputados do BE e dos 
Verdes. 
  

11. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, para a audição do Reitor da 
Universidade dos Açores, no âmbito da situação de colapso da instituição 

 
Este ponto foi adiado para a reunião seguinte, por solicitação da deputada do BE. 

12. Petição n.º 275/XII/2.ª da iniciativa de Bruno Reis, “Pela justiça, pela legalidade e transparência 
na contratação dos professores” 

 
A petição foi admitida, na sequência da apreciação da nota de admissibilidade. O Presidente da 
Comissão indicou que a petição tinha sido distribuída ao PSD, o qual indicará entretanto o respetivo 
relator. 

 

13. Audiência com os responsáveis do projeto ”Orquestra Geração” – 17h00 – Sala do 
Senado da Reitoria da Universidade de Lisboa 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37822
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O Sr. Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e apresentou um breve 
enquadramento desta iniciativa, que decorre de uma outra realizada na Assembleia da República, 
em março último. Fez uma breve síntese do projeto Orquestra Geração (OG), da sua missão, das 
parcerias e apoios e do interesse que tem suscitado, não apenas a nível nacional, mas também 
internacional. Por último, solicitou ao Dr. Wagner Diniz um balanço da atividade da OG, no presente 
ano letivo, e a projeção para o futuro. 
 
O Sr. Dr. Wagner Diniz fez uma breve apresentação do projeto, que conta já com 38 anos de 
existência, sendo que em Portugal teve início em 2007, com resultados positivos. A este propósito, 
fez referência às conclusões do relatório de avaliação das Orquestras Geração, da responsabilidade 
do Instituto de Gestão e Ordenamento do Território (IGOT), que conclui, entre outros aspetos, que o 
projeto ajuda a solidificar as questões da disciplina, abandono, podendo mesmo estar relacionado 
com o sucesso escolar. Fez referência à evolução do projeto para as orquestras municipais ou de 
solidariedade, que pretendem envolver a sociedade. Por último, fez alusão aos projetos noutros 
países, nomeadamente projetos de cooperação com países da CPLP, e afirmou que um dos 
problemas com que se debate o projeto prende-se com a indefinição relativamente ao 
financiamento, sendo que o mesmo não é programado a longo prazo, pelo que se desconhece se 
existem condições para a sua continuação no próximo ano. 
 
A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) saudou todos os presentes e afirmou que a Comissão tem 
acompanhado a ação da OG, que, para além do ensino da música, constitui um importante 
instrumento de combate à categorização social. Considerou que este projeto merece passar a uma 
fase de alargamento, o que torna ainda mais premente a questão do financiamento, que deverá ser 
plurianual (3 anos), não apenas da parte do Governo, mas também das autarquias e dos privados.  
 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) considerou fundamental que o projeto seja acarinhado por 
aqueles que nele têm confiado e defendeu que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura (MEC) 
deve pugnar no sentido de se garantir um patamar mínimo de financiamento público e, se possível, 
o seu alargamento. Por último, questionou o Dr. Wagner Diniz sobre a perspetiva de financiamento 
para o próximo ano letivo e sobre a disponibilidade do Ministério da Educação e Ciência para a 
afetação de horas da componente letiva dos professores ao projeto e considerou ainda que da OG 
pode resultar a criação de uma rede nacional de orquestras juvenil. 
 
A Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) afirmou que o projeto OG agrada a todos o que o 
conhecem, pelo chamamento da sociedade civil e pela possibilidade de acesso a todos. Afirmou 
que o PSD tem manifestado, junto do MEC, as suas preocupações em relação à continuidade do 
projeto que, como qualquer outro, precisa de avaliação. Considerou que o diálogo com as 
autarquias é fundamental, pese embora desconheça se estão disponíveis para avançar com 
contratos plurianuais.  
 
O Sr. Dr. Wagner Diniz afirmou que o financiamento do MEC é reduzido e que as comunidades, 
face à incerteza e indefinição de financiamento, têm-se disponibilizado para suportar uma parte do 
projeto, por o entenderem como seu. Afirmou ainda que este projeto está já a dar os seus frutos 
para muitos alunos, que estão já a organizar os seus grupos. 
 
O Sr. Embaixador de Itália, Dr. Renato Varriale, agradeceu o convite e disse desconhecer o projeto, 
que percebeu ser apoiado por todos os partidos, não apenas pela dimensão artística, mas também 
humana. Questionou o Dr. Wagner Diniz sobre os passos a dar no sentido da criação da Orquestra 
Geração em Itália e de que forma a Embaixada poderia participar no projeto. 
 
A Sra. Conselheira da Embaixada de Cabo Verde, Dra. Edna Marta, disse acompanhar o projeto 
OG, desde o início, manifestando a sua disponibilidade para uma futura colaboração. 
 
A representante da Fundação Gulbenkian, Dra. Luísa Sanches Valle, referiu-se ao mérito do 
projeto, que congrega uma fundação privada, uma comunidade e uma escola, com um objetivo 
de integração social. Afirmou que o apoio da Fundação a este projeto se deve, essencialmente, 
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ao facto de entender que as práticas musicais podem ter um contributo extraordinário para o 
desenvolvimento de competências, tais como disciplina, respeito, trabalho de equipa, entre 
outros. Considerou que o projeto deve continuar a ser apoiado, tendo em conta o seu potencial 
de crescimento e consolidação. 
 
A representante da Área Metropolitana de Lisboa, Dra. Sofia Lona Cid, afirmou que os 
resultados do projeto são credíveis e visíveis e afirmou que os municípios têm muito interesse 
no projeto e que outros pretendem entrar, pese embora exista a dúvida sobre a colocação de 
professores. Referiu-se às candidaturas ao QREN e, por último, manifestou a disponibilidade 
para apresentar novas candidaturas no sentido da obtenção de financiamento. 
 
A adjunta do Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Dra. Regina Almeida, 
afirmou que este projeto tem um significado evidente para o Ministério da Educação e Ciência 
pelo seu valor educativo, pelo que existe todo o interesse em mantê-lo. Referiu-se ainda à 
necessidade de se encontrarem formas de sustentabilidade e de racionalização da organização 
do projeto. Confirmou, por último, que relativamente ao próximo ano letivo, se encontra 
garantido o mesmo nível de financiamento. 
 
O Sr. Presidente da Comissão disse compreender o contexto orçamental crítico, considerando, 
no entanto, que é possível compaginar esta situação com um quadro de compromisso 
plurianual aberto, com mínimos garantidos, negociados anualmente. Afirmou ainda que a 
garantia do MEC constitui uma âncora fundamental para os promotores e parceiros. 
 
O Dr. Wagner Diniz manifestou o seu regozijo pela garantia do financiamento para o próximo 
ano, sublinhando que se encontra disponível para trabalhar com o Ministério da Educação e 
Ciência numa solução que permita a sustentabilidade do projeto. Considerou que a garantia 
que acaba de ser dada permite contar com outros apoios junto dos parceiros. Referiu ainda 
que as Embaixadas têm magistério de influência junto das empresas que trabalham em 
Portugal, pelo que existem muitas formas de colaboração. 
 
O representante da Embaixada da Roménia agradeceu o convite da Comissão e a 
apresentação do projeto, que não conhecia, e afirmou que pretende apoiá-lo no próximo ano, 
pelo que contactará o Dr. Wagner Diniz. 
 
Para terminar, o Sr. Presidente da Comissão afirmou que a Orquestra Geração é um projeto 
bem avaliado, cujos custos são reduzidos relativamente à enorme reprodutividade. Terminou, 
felicitando o representante da Embaixada a Venezuela ali presente. 
  
A documentação da reunião, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 
Comissão, na Internet. 
 
Às 19h00, seguiu-se o concerto da Orquestra Geração, na Aula Magna.  
 

14. Outros assuntos 
 

15. Data da próxima reunião 
 
Dia 10 de julho de 2013 – 11h00 
Dia 16 de julho de 2013 – 15h00 

 
 
A reunião foi encerrada às 19h25 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=95686
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=95686
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Palácio de São Bento, 09 de julho 2013 
 

 
O PRESIDENTE  

 
 
 

 (Ribeiro e Castro) 
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Folha de Presenças 
 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  
 Acácio Pinto 
 Carlos Enes 
 Duarte Marques 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 José Ribeiro e Castro 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria José Castelo Branco 
 Miguel Tiago 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Delgado Alves 
 Pedro Pimpão 
 Rui Jorge Santos 
 Rui Pedro Duarte 
 Ana Catarina Mendonça Mendes 
 Ana Oliveira 
 Elza Pais 
 Emília Santos 
 Inês Teotónio Pereira 
 João Prata 
 Maria Manuela Tender 
 Mariana Aiveca 
 Paula Santos 
 Rita Rato 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Heloísa Apolónia 
 Michael Seufert 
 Paulo Cavaleiro 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Luís Fazenda 
 
 
 


