Comissão de Educação, Ciência e Cultura
ATA NÚMERO 194/XII/3.ª SL
13.maio.2014 – 10h30
Aos 13 dias do mês de maio de 2014, pelas 10:30 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura, na sala 10, 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 Associação Portuguesa de Museologia-APOM
5. Petição n.º 340/XII/3.ª da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás que
solicitam “Elaboração de Horários cumprindo as disposições legais de caráter pedagógico,
no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei 91/2013)”



Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Sandra Pontedeira - PS

6. Petição n.º 341/XII/3.ª da iniciativa de Arlindo Fernando Pereira Ferreira que
“Pretendem que seja aberto um concurso interno extraordinário de professores e
educadores do ensino básico e secundário em 2014”



Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Maria José Castelo Branco – PSD

7. Petição n.º 367/XII/3.ª da iniciativa da Associação Portuguesa de Técnicos de
Medicina Nuclear, “Contra a fusão/agregação de Cursos das Áreas de Tecnologias de
Diagnóstico e Terapêutica”.



Apreciação e votação do parecer
Deputado Relator: Duarte Marques – PSD

8. Petição n.º 368/XII/3.ª da FENPROF que solicitam “Em defesa de uma educação pública
de qualidade” - 10h00



Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Isilda Aguincha - PSD

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Estado
atual da estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
COM (2014) 130.



Apreciação e votação do parecer
Deputada autora do parecer: Ester Vargas - PSD

10. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO sobre a
aplicação da Decisão n.º 1608/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
estatísticas em matéria de ciência e de tecnologia COM (2014) 211.



Apreciação e votação do parecer
Deputado autor do parecer: Michael Seufert - CDS-PP
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11. Petição n.º 392 /XII/3ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região - 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 da nota de admissibilidade
Deputado Relator: PS

12. Petição n.º393/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 da nota de admissibilidade
Deputado Relator: PCP

13. Projeto de Lei n.º 559/XII/3.ª (PS) - Estabelece o número mínimo e máximo de alunos por
turma.



Apresentação pelo autor da iniciativa
Deputado autor do parecer: PSD

14. Redação Final que “Recomenda ao Governo um conjunto de medidas de combate a todas
as formas de violência escolar”
 Apreciação
15. Outros assuntos
16. Data da próxima reunião
Dia 27 de maio de 2014 - 15h00

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
Na ausência do Sr. Presidente da Comissão, a reunião foi presidida pela Sra. Vice-Presidente,
Deputada Nilza de Sena.
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) solicitou a votação, sem apresentação, do
parecer constante do ponto 10, por não se encontrar presente o Sr. Deputado Michael Seufert,
ou, em alternativa, o seu adiamento para a reunião seguinte da Comissão. Após as
intervenções das Sras. Deputadas Isilda Aguincha (PSD) e Rita Rato (PCP), foi deliberado
apreciar o parecer, tendo o mesmo passado para ponto 6.
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 do BE e do PEV.
2. Aprovação de ata
A ata n.º 193/XII, da reunião de 6 de maio de 2014, foi aprovada por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV.
3.

Comunicações do Presidente

3.1. A Sra. Presidente informou que, por indisponibilidade de agenda, o Sr. Secretário de
Estado da Cultura solicitou o adiamento, para 25 de junho, às 10h00, da audição
regimental, que estava agendada para 11 de junho, tendo aquela data sido aceite.
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3.2. Transmitiu ainda que foi recebido um pedido de audiência do professor Miguel Ângelo
Caçoilo Gonçalves, para discutir a situação dos docentes do ensino superior e dos
investigadores excluídos pelo MEC da Diretiva 1999/70/CE – Ordenamento jurídico
comunitário que visa evitar abusos na celebração de contratos a prazo sucessivos com o
mesmo trabalhador. Esta audiência será agendada por um Deputado do GP/PS e será
aberta a todos os Deputados.
3.3. A Sra. Presidente informou que se encontram já indicados os Deputados dos vários
Grupos Parlamentares para integrarem o GT/Indisciplina nas Escola (que a seguir se
indicam), com exceção do PCP:







Deputado Coordenador:
Deputada Conceição Caldeira
Deputado Rui Pedro Duarte
Deputada Inês Teotónio Pereira
Deputado Luís Fazenda
Deputada Heloísa Apolónia

- Acácio Pinto (PS)
- PSD
- PS
- CDS-PP
- BE
- PEV

3.4. Foram distribuídos os relatórios das audiências à Associação Portuguesa de Nutricionistas
e a um grupo de professores contratados em defesa da Educação Especial, não se tendo
registado qualquer observação sobre os mesmos.
4. Audiência à Associação Portuguesa de Museologia-APOM
A Sra. Presidente apresentou as boas-vindas à delegação da APOM, constituída pelos
seguintes elementos: Dr. João Neto (Presidente da APOM - Museu da Farmácia), Dr. Pedro
Inácio (Vice-Presidente da APOM - Arquivo Histórico da EPAL), Coronel Navegador José
Romão Mendes (Museu do Ar) e Dra. Teresa Alcoforado (Diretora do Museu Nacional Machado
de Castro).
O Dr. João Neto começou por fazer uma breve apresentação da APOM, uma associação
científica e profissional, constituída em 1965, com o objetivo de desenvolver e destacar o papel
desempenhado pelos museus e pela profissão museológica, promovendo, assim, o
conhecimento da museologia nos domínios científicos e técnicos. A este respeito, chamou a
atenção para a confusão que comumente se verifica entre centro interpretativo e museu,
sublinhando que os primeiros não reúnem os requisitos para se poder considerar um museu.
Referiu ainda que se verificou um ligeiro aumento no número global de visitas aos museus,
mas uma redução do número de visitas de grupos de escolas, a que atribui à crise que se vive
no país e aos custos envolvidos, sobretudo com os transportes e a alimentação.
Das diversas iniciativas promovidas pela Associação, destacou a realização anual dos Prémios
APOM, que pretendem premiar e promover a excelência da museologia em Portugal. Os vários
prémios arrecadados em 2013, nas diversas categorias, podem ser consultados no processo
da audiência, em: http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=97726.
Transmitiu ainda que dois museus portugueses – Museu dos Transportes e Comunicações e
Museu da Baleia – concorrem este ano aos Prémios Europeus de Museologia, para os quais se
encontram nomeados 35 museus.
Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD), que sublinhou o esforço e a
vitalidade dos museus portugueses e dos seus profissionais, que têm procurado formas
alternativas de se financiarem, sem ficarem totalmente dependentes do poder central. Felicitou,
ainda, os museus premiados e perguntou se consideram que, no geral, os museus estão a
cumprir a sua missão e se podemos orgulhar-nos da forma como o património está a ser
preservado.
O Sr. Deputado Carlos Enes (PS) felicitou a APOM pela atividade que desenvolve e afirmou
que se sentem já os resultados dos alertas e chamadas de atenção para a importância dos
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museus regionais, pelo seu papel preponderante no desenvolvimento das regiões. Questionou,
por fim, relativamente à situação de financiamento dos museus para levarem a cabo a sua
atividade.
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) felicitou a APOM pela atividade que
desenvolve e colocou algumas questões, nomeadamente sobre a avaliação que fazem da
participação dos privados nos museus, apresentando o caso do Museu do Chiado, se este
modelo deve ser replicado a outros museus, se se registou um aumento ou uma diminuição do
número de visitas e, relativamente às visitas das escolas, perguntou que medidas podem ser
tomadas para contrariar esta redução.
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) saudou a APOM pelo trabalho que realiza e que se reflete
na qualidade dos museus em Portugal, e solicitou dados sobre a evolução das visitas aos
museus, que não deve incluir, no cômputo geral, as efetuadas no âmbito da organização de
eventos. Considerou ainda que a política do património não deve ser apenas orientada para o
turismo e para a valorização de determinados nichos e manifestou, por ultimo, preocupação
relativamente à perda de capacidade das escolas de realizarem visitas a museus.
O Sr. Presidente da APOM afirmou que tem sido difícil, para os museus, cumprirem a sua
missão, muito por responsabilidade do Ministério das Finanças. Defendeu que o Estado não
deve dominar todas as áreas e que deverá existir um equilíbrio entre este e os privados.
Entendendo que o património é de todos e que os apoios não devem ficar concentrados em
Lisboa, sublinhou a necessidade de alteração da Lei do Mecenato e defendeu uma maior
transparência e celeridade na aplicação dos dinheiros dos privados.
Considerou ainda que os sucessivos Governos têm, em regra, cumprido os serviços mínimos,
no que aos museus diz respeito, e fez referência ao caso do Museu dos Brinquedos, em Sintra,
que se encontra em vias de encerrar portas, e às queixas que tem recebido relativamente ao
preço de acesso aos parques de Sintra. Relativamente à questão da organização de eventos
nos museus, questionou se não deturparão a sua missão e se a rentabilidade daí resultante
reverterá exclusivamente para os museus.
A Sra. Diretora do Museu Nacional Machado de Castro, Dra. Teresa Alcoforado, fez uma breve
apresentação do museu e dos projetos que desenvolve, e sublinhou o seu enorme espólio, que
está distribuído por várias instituições. Considerou ainda que a classificação da Universidade
de Coimbra como património da UNESCO, aliada ao facto de se tratar de um museu recente,
contribuiu para o aumento do número de visitas. Terminou, solicitando um maior investimento
nos museus, no sentido da sua valorização.
O Sr. Diretor do Museu do Ar, Coronel Navegador José Romão Mendes, começou por se referir
à importância do “dever de memória” e fez uma breve apresentação do Museu, cujo prémio da
APOM conferiu uma visibilidade acrescida, concretizada num acréscimo do número de
visitantes. Referiu-se ainda à falta de espaço do Museu, dada a dimensão das peças, e à sua
distribuição por 3 locais (Sintra, Alverca e Ovar), e destacou o acervo, que reúne uma das
melhores coleções a nível europeu.
O Sr. Diretor do Arquivo Histórico da EPAL, Dr. Pedro Inácio, deu conta de uma exposição
itinerante dedicada aos aquedutos de Portugal, que tem sido exibida nacional e
internacionalmente, encontrando-se, atualmente, em Boston, e que é reveladora do nosso
património, sendo Portugal o país com maior número de aquedutos do Mundo.
A documentação da audiência, incluindo a apresentação em PowerPoint e a gravação áudio,
encontra-se disponível na página da Comissão, na internet.
5. Petição n.º 340/XII/3.ª da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás que
solicitam “Elaboração de Horários cumprindo as disposições legais de caráter pedagógico,
no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei 91/2013)”
A Sra. Deputada Sandra Pontedeira (PS) apresentou o relatório da Petição.
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A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) solicitou a alteração do texto, na parte relativa à sua
intervenção, aquando da audição dos peticionários, em 9 de maio, o que foi aceite.
Com esta alteração, o relatório foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do
PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV.
6. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO sobre a
aplicação da Decisão n.º 1608/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
estatísticas em matéria de ciência e de tecnologia COM (2014) 211.
Foi apreciado o parecer, da autoria do Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP), tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e
PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV.
7. Petição n.º 341/XII/3.ª da iniciativa de Arlindo Fernando Pereira Ferreira que
“Pretendem que seja aberto um concurso interno extraordinário de professores e
educadores do ensino básico e secundário em 2014”
A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) apresentou o relatório da Petição, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e PCP,
registando-se a ausência do CDS-PP, BE e PEV.
8. Petição n.º 367/XII/3.ª da iniciativa da Associação Portuguesa de Técnicos de
Medicina Nuclear, “Contra a fusão/agregação de Cursos das Áreas de Tecnologias de
Diagnóstico e Terapêutica”.
O Sr. Deputado Duarte Marques (PSD) apresentou o relatório da Petição, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e PCP, registando-se a
ausência do CDS-PP, BE e PEV.
9. Petição n.º 368/XII/3.ª da FENPROF que solicitam “Em defesa de uma educação pública
de qualidade” - 10h00
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) apresentou o relatório da Petição, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e PCP, registando-se a
ausência do CDS-PP, BE e PEV.
10. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Estado
atual da estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
COM (2014) 130.
Adiado, para a reunião de 27 de maio, por se encontrar em missão no estrangeiro a Sra.
Deputada autora do parecer, Ester Vargas.
11. Petição n.º 392 /XII/3ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região - 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”.
Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados
presentes do PSD, PS e PCP, registando-se a ausência do CDS-PP, BE e PEV. Cabendo ao
PS a indicação do relator, foi designado o Sr. Deputado Acácio Pinto.
12. Petição n.º393/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”.
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Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados
presentes do PSD, PS e PCP, registando-se a ausência do CDS-PP, BE e PEV.
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) propôs incluir, na lista de entidades a consultar, as Escolas
Secundárias Soares dos Reis e António Arroio e as escolas do ensino artístico especializado, o
que foi aceite.
13. Projeto de Lei n.º 559/XII/3.ª (PS) - Estabelece o número mínimo e máximo de alunos por
turma.
A Sra. Deputada Odete João (PS) apresentou o Projeto de Lei, sublinhando que se pretende,
por um lado, a melhoria das condições do processo de ensino e aprendizagem e a sua
adequação aos tempos modernos e, por outro, uma maior liberdade de escolha das famílias.
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) lembrou que o PS foi o único partido a votar contra a redução
do número de alunos por turma, na última vez que se discutiu esta matéria, em 2010, a
propósito de uma Petição, e que o PSD e o CDS-PP se abstiveram. Assim, disse esperar que a
votação não seja inversa à registada então, o que corresponderia à aprovação da iniciativa.
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) indicou como autora do parecer a Sra. Deputada
Conceição Caldeira (PSD).
A Sra. Deputada Odete João (PS) esclareceu que este Projeto de Lei propõe, genericamente,
que seja reposto o número de alunos por turma que existia antes da publicação dos Despachos
n.ºs 5106 e 5048.
A gravação áudio da apresentação e do debate da iniciativa pode ser consultada na página da
Comissão, no processo do Projeto de Lei.
14. Redação Final que “Recomenda ao Governo um conjunto de medidas de combate a todas
as formas de violência escolar”
Foi fixada, por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e PCP, registando-se a
ausência do CDS-PP, BE e PEV, a redação final do Projeto de Resolução.
15. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
16. Data da próxima reunião
Dia 27 de maio de 2014 - 15h00
A reunião foi encerrada às 12:20 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida
e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 13 de maio de 2014

O PRESIDENTE

(Abel Baptista)
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Acácio Pinto
Amadeu Soares Albergaria
Carlos Enes
Duarte Marques
Isidro Araújo
Isilda Aguincha
Maria Conceição Pereira
Maria da Conceição Caldeira
Maria José Castelo Branco
Nilza de Sena
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Pimpão
Rita Rato
Rui Pedro Duarte
Agostinho Santa
António Cardoso
Emília Santos
Inês Teotónio Pereira
Paula Baptista
Rosa Arezes
Sandra Pontedeira
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Abel Baptista
Elza Pais
Inês de Medeiros
Luís Fazenda
Margarida Almeida
Michael Seufert
Pedro Delgado Alves
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Heloísa Apolónia

7

