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ATA NÚMERO 190/XII/3.ª SL 

17.abril.2014 – 10h00 

 

Aos 17 dias do mês de abril de 2014, pelas 10:00 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 atas 
 

3. Comunicações do Presidente 

 

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

 

 Audição dos peticionários 

 Deputada Relatora: Isilda Aguincha - PSD 
 
5. 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 liminar 

 Autor do Parecer: PSD 
 

6. Projeto de Resolução 949/XII (BE) - Recomenda auditoria ao Fundo de Investimento 

para o Cinema e Audiovisual 

 

 Discussão 
 

7. Outros assuntos 

 
8. Data da próxima reunião 

 
Dia 22 de abril de 2014 - 15h00  

 

 

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 dos Deputados do PEV. 

 

2. Aprovação de atas 
 

As atas n.ºs 188/XII e 189/XII, relativas às reuniões de 9 e 11 de abril de 2014, respetivamente, 

foram aprovadas por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, 

registando-se a ausência dos Deputados do PEV. 

 
3. Comunicações do Presidente 
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3.1.  O Senhor Presidente transmitiu que a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a 
emissão de parecer em relação ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 
2014, até ao dia 30 de abril de 2014. Neste sentido, a apreciação do parecer foi agendada 
para a reunião de 29 de abril, cabendo ao BE a elaboração do mesmo. 

 
3.2. Um grupo de professores em defesa da Educação Especial solicitou uma audiência à 

Comissão, para abordar a questão da alteração do cálculo da graduação dos docentes 
contratados de Educação Especial (Despacho 866/2013, de 16 de janeiro). Foi deliberado 
que a audiência será concedida pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial. 
 

3.3. Relativamente à Conferência “Os Jovens e o Álcool”, agendada para o dia 3 de junho, a 
Comissão apreciou a proposta de se promover uma degustação de bebidas, antes do 
almoço, para além da demonstração de destilação de gin já prevista, não se tendo 
registado qualquer objeção em relação a esta questão. 
 

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

 
O Sr. Presidente apresentou as boas-vindas aos representantes da FENPROF - Professores 
António Avelãs, João Louceiro e Manuel Nobre – que começaram por destacar as melhorias 
registadas nos últimos 40 anos, no que se refere ao acesso das crianças e jovens à escola, o 
que consideram uma vitória da democracia e dos portugueses. Entendem, no entanto, que não 
basta existir escola pública e que esta Petição é reveladora da consciência de que a qualidade 
desta escola está ameaçada.  
 
Para tal, contribuem vários fatores, de entre os quais destacaram:  
 

 O aumento significativo do número de alunos por turma e do número de 
turmas/níveis/anos de escolaridade por professor, que têm influência negativa na 
qualidade das aprendizagens e das escolas: 

 A redução do número de docentes, designadamente à custa da diminuição de ofertas 
formativas e da sobrecarga dos horários de trabalho; 

 As constantes alterações legislativas, nomeadamente curriculares, de programas e de 
regimes de avaliação, sem fundamentação científica-pedagógica ou avaliação que as 
justifiquem; 

 A situação de precariedade e de instabilidade em que muitos professores se encontram 
e o sentimento de desrespeito pelo seu trabalho, por parte do poder político; 

 A revisão do Estatuto do Ensino Particular a Cooperativo, que permite o alargamento do 
financiamento do ensino privado, quando, em muitos casos, existem escolas públicas 
desaproveitadas, com recursos humanos, físicos e materiais adequados a um ensino de 
qualidade. 

 
Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Rita Rato (PCP), que saudou a iniciativa da FENPROF, 
considerando que a escola pública é um dos pilares do regime democrático e que deve, por 
isso, ser preservada. Afirmou que o que está a acontecer é exatamente o contrário, dado o 
ataque e a desvalorização da escola pública, a degradação das condições materiais e 
humanas e o desrespeito pelos direitos fundamentais dos profissionais. Referiu-se, por último, 
ao Projeto de Resolução apresentado pelo PCP (893/XII - Medidas de valorização da Escola 
Pública), sobre a mesma matéria, e que deverá ser apreciado aquando da discussão da 
Petição. 
 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) cumprimentou a delegação da FENPROF e referiu-se à 
escola pública, cuja qualidade considerou indiscutível, entendendo que a mesma deve atender 
aos direitos dos profissionais, mas também às necessidades do próprio sistema. Fez referência 
ao concurso extraordinário de vinculação de 2014 e ao concurso já anunciado para 2015, 
afirmando que correspondem à preocupação do Governo de conferir maior estabilidade aos 
docentes, mesmo num momento de maior esforço e contenção do País. 
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O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) saudou os representantes da FENPROF, afirmando que 
muitas das preocupações apresentadas correspondem a preocupações do PS. Considerou que 
a escola pública é, com o atual Governo, mais segregadora, menos inclusiva e reprodutora das 
desigualdades sociais, e fez ainda alusão ao aumento do número de alunos por turma, à 
alteração dos programas e das metas curriculares, ao vazio criado pelo fim do programa das 
Novas Oportunidades, e ainda aos cortes ao nível dos recursos materiais e humanos, 
considerando que estas alterações correspondem a uma opção ideológica de uma escola 
elitista e seletiva. 
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) saudou os peticionários e disse subscrever a 
importância da escola pública. Referiu-se ao aumento do número de alunos por turma, 
afirmando que poucas são as turmas que integram o número máximo de alunos e que esta 
questão não deve ser associada à da indisciplina, sendo esta uma questão transversal, que se 
prende com múltiplos fatores. 
 
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) saudou a delegação e todos os subscritores da Petição e 
disse acompanhar as motivações apresentadas. Referiu-se à compressão da escola pública de 
qualidade, por parte do atual Governo, e à sua consequente degradação, para a qual 
contribuem a redução de 30.000 professores do sistema, nos últimos 3 anos, o sistema dual, o 
cheque ensino, etc. Referiu-se ainda ao abandono escolar, que está a aumentar a todos os 
níveis, incluindo no ensino superior. 
 
Respondendo às questões colocadas, os representantes da FENPROF defenderam que a 
alteração dos concursos, de anuais para quadrienais, não resolveu a situação de instabilidade 
dos docentes, tendo, ao invés, criado outro tipo de problemas. Ainda relativamente aos 
concursos, afirmaram que os mesmos têm de traduzir-se em vinculação real de docentes, sob 
pena de nada valer a sua abertura. 
 
Consideraram ainda que a qualidade da escola pública está, cada vez mais, ameaçada e que 
não é possível combater positivamente a situação de indisciplina nas escolas, com o elevado 
número de alunos por turma.  
 
Terminaram, reafirmando a necessidade de redução do número de alunos por turma e do 
número de turmas atribuídas a cada professor, de consideração de todas as atividades 
realizadas com alunos como componente letiva, de uma avaliação rigorosa da necessidade de 
manutenção dos contratos com estabelecimentos privados e ainda a necessidade de pôr termo 
às alterações avulsas no sistema de ensino, efetuadas sem qualquer avaliação ou 
fundamentação. 
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 
internet da Comissão. 
 
5. 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. 

 
A Comissão efetuou a apreciação da iniciativa, tendo deliberado efetuar escrutínio. O parecer, 
que será elaborado pela Sra. Deputada Ester Vargas (PSD), será apreciado na reunião de 6 de 
maio de 2014. 
 
6. Projeto de Resolução 949/XII (BE) - Recomenda auditoria ao Fundo de Investimento 

para o Cinema e Audiovisual 

 
Devido à ausência de Deputados do Grupo Parlamentar proponente, a discussão do Projeto de 
Resolução foi adiada para a próxima reunião. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=97557
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=97557
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A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) referiu-se aos sucessivos adiamentos da discussão 
desta iniciativa, informando que não será possível à Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) 
estar presente na reunião da próxima semana, por se encontrar em missão no estrangeiro. 

 
7. Outros assuntos 

 
8. Data da próxima reunião 

 
Dia 22 de abril de 2014 - 15h00  

 

A reunião foi encerrada às 11:25 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de abril 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 
 Elza Pais 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 Luís Fazenda 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria José Castelo Branco 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 António Cardoso 
 Jacinto Serrão 
 João Prata 
 Maria João Ávila 
 Sandra Pontedeira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Maria da Conceição Caldeira 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Heloísa Apolónia 
 Michael Seufert 
 Pedro Delgado Alves 
 
 


