
 
Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

 

 

1 

 

ATA NÚMERO 148/XII/3ª SL 

17.setembro.2013 – 10h00 

 

Aos 17 dias do mês de setembro de 2013, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 02, 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 Presidente da Fundação Ciência e Tecnologia, por requerimento 
apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre o financiamento dos Sistema 
Científico e Tecnológico e o concurso de bolsas. 

 

5. Petição n.º 281/XII/2.ª da iniciativa de Associação de Bolseiros de Investigação 
Científica – (ABIC) que “Pretendem que seja aberto o concurso individual de bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento 2013” 
 

 Audição dos peticionários 

 Deputada autora do parecer: Elza Pais – PS 
 

6. Projeto de Lei n.º 436/XII/2.ª do BE, Altera o regime jurídico da progressão de carreira 
dos professores de técnicas especiais 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado autor do parecer: Amadeu Albergaria - PSD 
 

7. Petição n.º 284/XII/2.ª da iniciativa Maria de Lurdes Guimarães Figueiral da Silva, 
que pretendem que seja anulada a homologação do novo Programa de Matemática para 
o Ensino Básico e das Metas Curriculares 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado relator: PSD 
 

8. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União no programa de investigação e desenvolvimento «Envelhecimento 
ativo, vida autónoma e assistida» executado conjuntamente por vários Estados-Membros 
COM(2013) 500 

 

 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: PSD 
 

9. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União num programa de investigação e desenvolvimento empreendido 
conjuntamente por vários Estados-Membros destinado a apoiar as pequenas e médias 
empresas que executam atividades de investigação COM(2013) 493. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37865
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37865
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 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: BE 
 

10. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União no Programa Europeu de Metrologia para a Inovação e 
Investigação empreendido conjuntamente por vários Estados-Membros COM(2013) 497 

 
 

 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: PEV 
 

11. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU - 
Funcionamento do Reator de Alto Fluxo em 2011 [COM(2013) 489 

 

 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: PSD 
 

12. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - O Ensino 
Superior Europeu no Mundo [COM(2013) 499 

 

 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: PS 
 

13. Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à renovação do Acordo de cooperação 
científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo da Federação da 
Rússia [COM(2013)583]. 

 

 Apreciação liminar 

 Distribuição para pronúncia da Comissão 

 Autor do parecer: PSD 
 

14. Projeto de Resolução n.º 809/XII (BE), Recomenda ao Governo que racionalize os 
contratos de associação na rede escolar garantindo a utilização da capacidade instalada 
nas escolas públicas, 

 

 Discussão 
 

15. Relatório de Atividades da Comissão, relativo à 2.ª Sessão Legislativa 
 

 Apreciação e votação 
 

16. Outros assuntos 
 

17. Data da próxima reunião 
 
Dia 01 de outubro de 2013  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A proposta de 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 147, de 30 de julho de 2013, 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 Sr. Presidente apresentou a proposta de calendário das audições dos membros do 
Governo para a 3.ª Sessão Legislativa, tendo a mesma sido aprovada nos seguintes 
termos, estando apenas em falta a indicação das datas das 2.ª e 3.ª audições do Sr. 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude: 

 
Ministro da Educação e Ciência 

15.outubro.2013 - 15h00 
07.novembro.2013 - 15h00 (OE/2014) 
04.março.2013 - 15h00 
14.maio.2013 - 10h00  

 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude  

08.outubro.2013 - 15h00  
12.novembro.2013 - 10h00 (OE/2014) 

 
Secretário de Estado da Cultura 

09.outubro.2013 (10h00) 
12.novembro.2013 – 15h00 (OE/2014) 
12.março.2013 (10h00) 
04.junho.2013 (10h00) 
 

3.2. O Sr. Presidente recordou que terminou, no dia 13 de setembro último, o prazo de 
receção de contributos relativos ao Projeto de Lei n.º 228/XII, PCP - Regime Jurídico 
da Partilha de Dados Informáticos, que baixou à Comissão, por requerimento do PCP, 
antes da votação na generalidade, encontrando-se os mesmos disponíveis na 
respetiva aplicação.  

 
Terminando, no dia 12 de outubro, o prazo para decisão da Comissão, o Sr. 
Presidente solicitou ao PCP indicação sobre se pretende que o mesmo seja enviado 
para votação na generalidade, no Plenário, ou se deverão ser desenvolvidas outras 
diligências na Comissão, tendo a Sra. Deputada Rita Rato (PCP) indicado que essa 
informação seria transmitida mais tarde. 

 
O Sr. Presidente transmitiu ainda que baixaram à Comissão as seguintes iniciativas:  

  

 Projeto de Resolução n.º 810/XII (PEV), pela continuação do festival 
internacional de teatro de expressão Ibérica – FITEI, tendo o PEV solicitado a 
sua discussão em Plenário. 

 Projeto de Resolução n.º 814/XII (PCP) - Reforço os meios humanos nas 
escolas e garante o vínculo laboral, que foi já agendado para discussão em 
Plenário. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36968
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36968
http://www.parlamento.pt/sites/com/XIILeg/8CECC/Paginas/IniciativasEmComissao.aspx
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 Projeto de Resolução n.º 815/XII (PS) - Recomenda ao Governo a definição do 
modelo estatutário da Cinemateca Portuguesa a partir de 2014 e a aprovação, 
no próximo Orçamento de Estado, de um plano de médio e longo prazo que 
garanta a sustentabilidade financeira deste organismo, tendo o PS dado 
indicação de que pretendia a discussão em Plenário. 

 
3.3.  Relativamente aos Grupos de Trabalho e Relatores Temáticos para a 3.ª Sessão, o 

Sr. Presidente informou que deverá existir, na próxima reunião da Comissão, uma 
deliberação sobre a sua continuidade, composição e titularidade, pelo que solicitou 
aos Grupos Parlamentares uma reflexão sobre esta questão e bem assim sobre o 
reequacionamento dos Planos de Atividades para a 3.ª Sessão e respetiva 
calendarização, para se proceder à aprovação da versão final do Plano de Atividades 
da Comissão.  

 
 Ainda a este propósito, o Sr. Presidente recordou ao Sr. Coordenador do Grupo de 

Trabalho do Desporto, Deputado Paulo Cavaleiro, a necessidade de se preparar e 
agendar a exposição de canoagem e solicitou o empenho do Sr. Deputado Duarte 
Marques na organização da conferência sobre juventude. 

 
3.4. O Sr. Presidente lembrou que a próxima edição do Café de Ciência, que deverá ser 

agendado para 23 ou 30 de outubro, abordará a temática da água, aguardando-se 
indicação da Ciência Viva quanto às linhas gerais do conteúdo a abordar. 

 
3.5. O Sr. Presidente referiu-se ao convite que o Professor Carlos Salema dirigiu à relatora 

para a Ciência e aos restantes Deputados da Comissão, em abril último, para uma 
visita ao Instituto de Telecomunicações (IT), cuja realização não foi possível 
concretizar, na altura.  

 
Tendo sido apresentadas como propostas de datas os dias 2, 16 ou 30 de outubro, e 
não estando presente a Sra. Deputada Elza Pais, foi deliberado ponderar as datas de 
16 ou 30, preferencialmente, de acordo com o seguinte programa proposto pelo IT: 
 

10:00  Boas vindas  
10:15  Apresentação do IT 
10:45  Início da visita aos laboratórios do IT 

Laboratório de comunicações por fibra ótica 
Laboratório de Instrumentação e medidas 
Laboratório de vídeo  
Processamento de sinais biométricos 
Laboratório de sistema de energia 
Laboratórios de radio-comunicações  

12:30 Fim da visita  
 

3.6. Referiu-se ainda aos vários pedidos de audiência dirigidos à Comissão, em relação 
aos quais foi deliberado o seguinte: 

 

 APCA – Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, sobre a situação de 
grave incumprimento do quadro legal em vigor. Foi deliberado realizar a audiência 
em plenário de Comissão, devendo a mesma ser agendada para o dia 16 de 
outubro, se possível.  

 

 Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), sobre o novo 
Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e o acréscimo da carga horária aos 
docentes do 1.º ciclo. A audiência será concedida através do sistema do 
Deputado-piloto, cabendo ao PS a indicação do deputado, que procederá ao seu 
agendamento. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37897
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37897
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37897
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37897
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 Câmara Municipal de Moura, sobre a situação da Escola Profissional de Moura, 
que não pode admitir alunos oriundos dos PALOP, por serem considerados “não 
elegíveis”. Esta audiência encontra-se agendada para 17 de setembro, às 14h00, 
e será presidida pela Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD). 

 
3.7. O Sr. Presidente fez alusão ao e-mail do Dr. Ivo Barroso (peticionário da petição 

259/XII/2.ª - Pela desvinculação de Portugal ao “Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa” de 1990), que questiona o conteúdo do Relatório de Atividades do Grupo 
de Trabalho de Acompanhamento da Aplicação do Acordo Ortográfico e solicita a 
publicação online, na página do Grupo de Trabalho, do texto com os seus 
comentários. 

 
Foi deliberado não dar acolhimento ao pedido do Dr. Ivo Barroso, por se considerar 
impertinente a publicação de comentários de cidadãos ao relatório, que foi aprovado 
por unanimidade na reunião da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e que 
resultou do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, que entretanto já encerrou 
a sua atividade. 

 
3.8. Deu ainda conta do convite que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto de 

Mós e a Associação de Moradores e Proprietários de S. Jorge dirigiram aos 
Deputados da Comissão, para efetuarem uma visita ao Campo Militar da Batalha de 
Aljubarrota como Monumento Nacional, bem como à ZEP - Zona Especial de 
Proteção que lhe está associada. 

 
Foi deliberado aceitar o convite, sendo que o mesmo será oportunamente agendado. 

 
3.9. O Sr. Presidente comunicou qua a Sra. Vice-Presidente da Comissão, Deputada Nilza 

de Sena, irá representá-lo na reunião de Presidentes das Comissões de Educação, 
Ciência, Cultura e Sociedade da Informação, que decorrerá nos dias 26 e 27 de 
setembro, em Vilnius, no âmbito da presidência lituana da União Europeia. A 12.ª 
Comissão far-se-á representar nessa reunião pelo seu Vice-Presidente, Deputado 
Jacinto Serrão. 

 
3.10.Foi apreciado o relatório da participação da Sra. Deputada Ana sofia Bettencourt 

(PSD) na reunião Interparlamentar – Financiamento do Cinema Europeu, que 
decorreu em Paris, em junho último, não se tendo registado quaisquer observações 
em relação ao mesmo. 

 
3.11.Foi ainda apreciado o relatório da audiência concedida, pelo Grupo de Trabalho do 

Desporto, ao Dr. Mário Fernandes (Kickboxing), tendo o Sr. Deputado Laurentino 
Dias (PS) solicitado a alteração do texto na parte respeitante à intervenção proferida 
pelo Dr. Mário Fernandes, aquando da sua saída da sala (6.º parágrafo), por entender 
que deveria constar a indicação de que o Dr. Mário Fernandes desmentiu as 
acusações que terá proferido contra si, enquanto Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto. 

 
O Sr. Presidente da Comissão solicitou ao Sr. Deputado Laurentino Dias o envio da 
proposta de texto, para ser incorporada no respetivo relatório.   

 

4. Audição do Presidente da Fundação Ciência e Tecnologia (FCT), por requerimento 
apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre o financiamento dos Sistema 
Científico e Tecnológico e o concurso de bolsas. 

 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) apresentou o requerimento, afirmando que o atraso na 
abertura do concurso de bolsas, cujas causas e consequências importa conhecer, não é o 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12378
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12378
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único problema com que se debate o sistema científico e tecnológico. O subfinanciamento 
deste setor tem provocado, segundo afirmou, uma diminuição do número de bolsas e uma 
redução drástica do financiamento a projetos. Fez ainda referência ao atraso na publicação das 
FAQ’s, persistindo, desta forma, as dúvidas de muitos investigadores até quase à data limite do 
concurso. Colocou algumas questões, nomeadamente sobre o número de funcionários da FCT 
dedicados a este concurso, sobre as perspetivas de cortes e seus impactos para o futuro da 
ciência e sobre a eliminação de áreas do concurso. 
 
O Sr. Presidente da FCT negou que tenham existido cortes na FCT, afirmando que as verbas 
utilizadas em ciência registaram um aumento em 2012, prevendo-se também um acréscimo em 
2013. Relativamente aos atrasos, referiu que a FCT decidiu estabelecer uma calendarização e 
comprometer-se com prazos, o que não se verificava anteriormente. Ainda a este propósito, 
afirmou que a sofisticação de portfolios e a dificuldade de gerir contratos plurianuais com 
orçamentos anuais esteve na origem de alguns atrasos. Afirmou ainda que não se registou 
eliminação de áreas, mas antes uma congregação em painéis, tendo em vista a racionalização 
e melhoria da qualidade da investigação. 
 
A Sra. Deputada Nilza de Sena (PSD) colocou algumas questões, designadamente sobre a 
diferença dos novos programas em relação aos anteriores e sobre a forma de implementação 
dos mesmos, sobre o modo como a FCT pretende garantir a isenção dos painéis de avaliação 
dos projetos e ainda sobre a forma como estão a ser tratadas as questões da 
interdisciplinaridade. 
 
O Sr. Presidente da FCT fez referências aos novos programas – investigador FCT; planos 
doutorais FCT e roteiros de Infraestruturas – e afirmou que existe uma preocupação 
relativamente à convergência dos instrumentos de financiamento. Anunciou ainda que as 
bolsas individuais vão tornar-se, na sua maioria, bolsas para programas doutorais, tendo em 
vista a convergência dos recursos humanos com os meios disponíveis. Relativamente aos 
painéis de avaliação, assegurou que foram quase inteiramente refrescados e, sendo esta uma 
preocupação, foi constituído um novo gabinete de avaliação para a instituição de boas práticas 
e controlo de qualidade dos processos. 
 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) referiu-se à atualidade da problemática que motivou o 
requerimento, entendendo que o estrangulamento do sistema científico e tecnológico ameaça a 
modernização e prosseguimento da investigação em Portugal. Apresentou o caso dos 
Laboratórios do Estado e dos Fundos para o Ensino superior como exemplos de redução 
efetiva de verbas. Considerou ainda incompreensíveis as justificações apresentadas para os 
atrasos no concurso das bolsas. 
 
O Sr. Presidente da FCT afirmou que as verbas que deram entrada na FCT através da ciência 
aumentaram significativamente, ao contrário do que se diz. Pese embora tenha reconhecido 
que o sistema científico e tecnológico não expandiu como deveria, dada a conjuntura do País, 
afirmou que existe uma preocupação da FCT em proteger a ciência, procurando aperfeiçoar os 
instrumentos de financiamento, para tornar esta área competitiva e estimular os investigadores 
a procurarem cofinanciamento. 
 
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) pronunciou-se em relação aos painéis de avaliação 
da FCT, considerando indispensável uma avaliação criteriosa e imparcial, bem como o 
esclarecimento objetivo das dúvidas dos candidatos, por parte do júri. Quis ainda saber se tem 
existido a preocupação de alertar as instituições para a necessidade de execução do QREN 
até 2015 e, em relação ao Quadro Estratégico Europeu 2020, perguntou se existe já ideia das 
verbas que estarão disponíveis e dos compromissos que podem ser assumidos. 
 
O Sr. Presidente da FCT afirmou que existe uma grande preocupação em relação à execução 
dos fundos, que são estruturais, pese embora subsistam dificuldades, por parte dos 
investigadores, em relação ao cumprimento dos prazos. Disse ainda esperar uma boa 
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negociação para a Ciência em 2014. Quanto aos painéis de avaliação, considerou crucial o 
controlo de qualidade, para evitar possíveis favorecimentos, entendendo que a rejeição é bem 
aceite quando é bem fundamentada. 
 
A Sra. Deputada Mariana Mortágua (BE) afirmou que o quadro apresentado não corresponde à 
realidade, visto que as verbas da FCT têm diminuído ao longo dos últimos anos. Considerou 
que a FCT não pode demitir-se da sua função de apoiar os investigadores, empurrando-os 
para outras fontes de financiamento, e perguntou se há vontade de aumentar a verba da 
Fundação e, nesse caso, se tem previsão do aumento, e questionou ainda sobre os 
calendários para divulgação dos resultados dos concursos e recursos e dos prazos de 
pagamento. 
 
O Sr. Presidente da FCT afirmou que não se registaram quaisquer atrasos nas bolsas em 2013 
e referiu-se às dificuldades orçamentais criadas pela antecipação no seu pagamento, de 
janeiro para outubro.  
 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) referiu-se à quebra de investimento público em I&D e 
voltou a questionar sobre o número de pessoas que trabalham na FCT e com que vínculo, 
sobre o número de bolsas a concurso em 2011 e agora e ainda sobre o número de projetos 
financiados em 2011 e qual o montante.  
 
Relativamente aos dados solicitados pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, o Sr. Presidente da FCT 
esclareceu o seguinte: 
 

 Trabalhadores a tempo integral, na área dos concursos – 10 (mais 3 informáticos) 

 Trabalhadores no departamento dos recursos humanos e formação - + 30 

 Bolsas de doutoramento em 2011 – 1433 

 Bolsas de doutoramento em 2012 – 1198 

 Bolsas pós-doutoramento em 2011 – 595 

 Bolsas pós-doutoramento em 2012 – 677 
 
Relativamente a 2013, referiu não ter ainda dados disponíveis, visto que o Orçamento do 
Estado não está ainda encerrado. No entanto, afirmou que se verificará uma redução do 
número de bolsas individuais, decorrente da convergência dos instrumentos de financiamento. 
 
Iniciou a segunda ronda a Sra. Deputada Mariana Mortágua (BE), que perguntou se se prevê a 
alteração dos regulamentos, se será de esperar um aumento de financiamento para 2014 e 
ainda sobre o prazo para pagamento de bolsas. 
 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) questionou sobre os recursos que estarão ao dispor da 
FCT em 2014 e disse estranhar a aceitação, por parte do Presidente da FCT, relativamente 
aos cortes sucessivos de verbas. 
 
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) reafirmou a importância de garantir a execução dos 
fundos e disse esperar os maiores sucessos para as negociações em curso e pediu ainda uma 
avaliação da FCT em relação ao concurso deste ano. 
 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) questionou o Sr. Presidente da FCT sobre o papel 
estratégico da Fundação no próximo quadro comunitário. 
 
O Sr. Deputado Duarte Marques (PSD) referiu-se aos painéis de avaliação e à necessidade de 
os mesmos serem auditados, entendendo que a rejeição não pode recair sempre sobre os 
mesmos. Manifestou ainda preocupação em relação ao pagamento das despesas de 
funcionamento dos centros de investigação através das verbas das bolsas e, por último, 
perguntou como vão ser auditadas as verbas da ciência e avaliados os seus resultados. 
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Respondendo ao conjunto das questões, o Sr. Presidente da FCT anunciou que os 
regulamentos vão ser objeto de melhoria, num contexto de crescente competitividade. No que 
concerne ao orçamento para 2014, disse prever-se um aumento real das verbas, com a 
integração da b-on (Biblioteca do Conhecimento Online) e da Fundação para a Computação 
Científica Nacional (FCCN), pese embora, em termos relativos, se mantenham as verbas 
atuais. Quanto aos concursos para 2014, afirmou que dependerão das verbas do novo 
programa-quadro. 
 
A este propósito, afirmou que a FCT efetuou um estudo profundo sobre o sistema científico e 
tecnológico e sua relação com as empresas e tentará incluir a dimensão regional, entendendo 
que a relação com as empresas é crucial para uma maior valorização do conhecimento. 
 
Rejeitou as críticas quanto à precariedade do sistema científico e tecnológico, afirmando que 
se tem registado uma aproximação aos padrões internacionais, e referiu-se, por último, aos 
estudos de output que estão a ser realizados e outros programados, constituindo estes uma 
preocupação da FCT. 
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, pode ser consultada na página da 
Comissão, na internet. 
 

5. Petição n.º 281/XII/2.ª da iniciativa de Associação de Bolseiros de Investigação 
Científica – (ABIC) que “Pretendem que seja aberto o concurso individual de bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento 2013” 
 

Os representantes dos peticionários, André Janeco (Presidente da ABIC) e Tiago Domingues, 
apresentaram os fundamentos que presidiram à apresentação da Petição e que se prendem, 
essencialmente, com a necessidade de garantir dignidade aos investigadores, que têm 
contribuído para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico do País. De entre as 
suas pretensões, destacaram a manutenção ou reforço do número de bolsas atribuídas por via 
do concurso, a não-introdução de regras de exclusão/eliminatórias que diminuam, de forma 
artificial, o número de candidatos em relação a concursos realizados em anos anteriores e que 
os Bolseiros de Investigação tenham direito a contratos de trabalho e a uma vida mais estável. 
 
Referiram-se ao vínculo precário dos investigadores científicos, que tem gerado a saída de 
muitos bolseiros para o estrangeiro; aos cortes sucessivos que estão a ser efetuados na 
investigação em Portugal e a outros já anunciados para o próximo ano; à docência não 
remunerada de muitos investigadores e ao desfasamento entre o calendário do concurso 
individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento e do período de candidatura a 
doutoramentos nacionais e internacionais. 
 
Relativamente ao concurso de bolsas, entendem que ficou marcado, não apenas pelos atrasos, 
mas ainda pela ausência de informação, recaindo sobre os candidatos os custos que daí 
decorrem. Assim, solicitaram a intervenção da Assembleia da República, no sentido de apurar 
o número de bolsas a atribuir e de perceber o que vai acontecer aos investigadores sem direito 
a bolsa e a subsídio de desemprego. 
 
A Sra. Deputada Nilza de Sena (PSD) disse reconhecer o trabalho desenvolvido pelos 
bolseiros e afirmou que muitos dos temas trazidos a debate são recorrentes e estão a ser 
objeto de estudo pelo Governo, nomeadamente a questão da integração dos bolseiros no 
regime da segurança social. Considerou que se registou um esforço de maior protecionismo 
dos bolseiros, na última revisão do regulamento, e disse ter tomado boa nota das questões 
apresentadas, sendo que o objeto essencial da Petição está em curso. 
 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) saudou os peticionários pela apresentação da Petição e 
justificou a ausência da relatora, Deputada Elza Pais, que por motivos de agenda não pode 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95950
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95950
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estar presente. Afirmou que os problemas dos bolseiros têm subsistido ao longo do tempo e 
que vai lutar para que os seus direitos sejam respeitados.  
 
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) agradeceu a exposição e salientou que o problema 
da integração dos bolseiros no regime da segurança social está a ser equacionado pelo atual 
Governo, lembrando que esta questão já foi objeto de um projeto de lei do CDS-PP, na anterior 
Legislatura. Solicitou ainda aos peticionários uma avaliação do novo Estatuto e questionou-os 
sobre as propostas de alteração que entendem ser mais prementes. 
 
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) saudou os peticionários pela forma empenhada como 
defendem os bolseiros de investigação científica, sublinhando os ganhos da pressão da ABIC 
no recente concurso de bolsas. Referiu-se à Carta Europeia do Investigador, lembrando que 
prevê que o pós-doutoramento constitua uma câmara transitória para a carreira de 
investigador. Por último, perguntou se confirmam ter recebido, por parte da FCT, a informação 
de uma redução de 50% de bolsas para 2014. 
 
A Sra. Deputada Mariana Mortágua (BE) considerou que um sistema que deixa os bolseiros 
dependentes de uma bolsa, cujo valor e prazos se desconhecem, não lhes confere qualquer 
dignidade, enquanto trabalhadores. Referiu-se ainda à desresponsabilização da FCT em 
relação ao financiamento de bolsas e à opção de empurrar os bolseiros para a competitividade. 
 
Respondendo às questões colocadas, os peticionários referiram-se às informações alarmantes 
que receberam da FCT, interpretando-as como uma tentativa de redução do número de 
candidatos às bolsas. Relativamente à Carta Europeia do Investigador, entendem que deverá 
ser ratificada e que o recrutamento deverá estar dependente do seu cumprimento. 
 
Por último, lamentaram que não seja conhecido o número de vagas a concurso, entendendo 
que esta constitui uma informação básica a que os candidatos deverão ter acesso.   
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, pode ser consultada na página da 
Comissão, na internet. 

 

6. Projeto de Lei n.º 436/XII/2.ª do BE, Altera o regime jurídico da progressão de carreira 
dos professores de técnicas especiais 

 
O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) apresentou o parecer, dando a indicação de que vai 
ser incluída a referência ao contacto efetuado pela Comissão à Provedoria de Justiça, que 
informou ter dirigido um pedido de esclarecimento ao Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar sobre esta matéria, em 6 de agosto, não tendo ainda obtido resposta. 
 
Com esta alteração, o parecer foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do 
PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PCP, BE e PEV. 

 

7. Petição n.º 284/XII/2.ª da iniciativa Maria de Lurdes Guimarães Figueiral da Silva, 
que pretendem que seja anulada a homologação do novo Programa de Matemática para 
o Ensino Básico e das Metas Curriculares 

 
Foi apreciada a nota de admissibilidade, tendo a Petição sido admitida por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do 
PCP, BE e PEV. Cabe ao PSD a indicação do relator. 
 

8. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União no programa de investigação e desenvolvimento «Envelhecimento 
ativo, vida autónoma e assistida» executado conjuntamente por vários Estados-Membros 
COM(2013) 500 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95951
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95951
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37865
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37865
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Não constando esta iniciativa do Plano de Trabalho da Comissão Europeia (PTCE) 2013, a 
Comissão deliberou não efetuar escrutínio. 
 

9. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União num programa de investigação e desenvolvimento empreendido 
conjuntamente por vários Estados-Membros destinado a apoiar as pequenas e médias 
empresas que executam atividades de investigação COM(2013) 493. 

 
Tratando-se de iniciativa selecionada e que consta da Resolução da Assembleia da República 
n.º 79/2013, a Comissão deliberou efetuar escrutínio, cabendo ao BE a elaboração do parecer, 
que deverá ser apreciado na reunião da Comissão de 1 de outubro. 
 

10. Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
participação da União no Programa Europeu de Metrologia para a Inovação e 
Investigação empreendido conjuntamente por vários Estados-Membros COM(2013) 497 

 
 
Tratando-se de iniciativa selecionada e que consta da Resolução da Assembleia da República 
n.º 79/2013, a Comissão deliberou efetuar escrutínio. Caberá ao PEV a elaboração do parecer, 
devendo o mesmo ser apreciado na reunião da Comissão de 1 de outubro. Caso o PEV indique 
a indisponibilidade para a elaboração do relatório, o mesmo deverá caber ao PSD. 
 

11. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO PARLAMENTO EUROPEU - 
Funcionamento do Reator de Alto Fluxo em 2011 [COM(2013) 489 

 
Não constando esta iniciativa do Plano de Trabalho da Comissão Europeia (PTCE) 2013, a 
Comissão deliberou não efetuar escrutínio. 
 

12. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - O Ensino 
Superior Europeu no Mundo [COM(2013) 499 

 
Tratando-se de iniciativa selecionada e que consta da Resolução da Assembleia da República 
n.º 79/2013, a Comissão deliberou efetuar escrutínio, cabendo ao PS a elaboração do parecer, 
que deverá ser apreciado na reunião da Comissão de 1 de outubro. 
 

13. Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à renovação do Acordo de cooperação 
científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo da Federação da 
Rússia [COM(2013)583]. 

 
Não constando esta iniciativa do Plano de Trabalho da Comissão Europeia (PTCE) 2013, a 
Comissão deliberou não efetuar escrutínio. 
 

14. Projeto de Resolução n.º 809/XII (BE), Recomenda ao Governo que racionalize os 
contratos de associação na rede escolar garantindo a utilização da capacidade instalada 
nas escolas públicas, 

 
A Sra. Deputada Mariana Mortágua (BE) apresentou o Projeto de Resolução, tendo intervindo, 
seguidamente, os Srs. Deputados Odete João (PS), Michael Seufert (CDS-PP), Duarte Marques 
(PSD) e Rita Rato (PCP). 
  
A informação que resultou do debate encontra-se disponível no processo do Projeto de 
Resolução n.º 809/XII (BE). 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37879
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37879
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15. Relatório de Atividades da Comissão, relativo à 2.ª Sessão Legislativa 
 
Foi apreciado o Relatório de Atividades da Comissão, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência dos 
Deputados do PCP, BE e PEV. 
 

16. Outros assuntos 
 
A Sra. Deputada Odete João (PS) referiu-se ao convite que o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Porto de Mós e a Associação de Moradores e Proprietários de S. Jorge dirigiram à 
Comissão (referido no ponto 3.8), considerando de todo o interesse a visita, para que os 
Deputados percebam o que se está a passar no Campo Militar da Batalha de Aljubarrota. O Sr. 
Presidente informou que a visita será agendada logo que possível.  
 

17. Data da próxima reunião 
 
Dia 01 de outubro de 2013  
 

A reunião foi encerrada às 14h00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 17 de setembro 2013 
 
 

 
O PRESIDENTE  

 
 
 

 (Ribeiro e Castro) 
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Folha de Presenças 
 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  
 Acácio Pinto 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Carlos Enes 
 Duarte Marques 
 José Ribeiro e Castro 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria José Castelo Branco 
 Michael Seufert 
 Miguel Tiago 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Emília Santos 
 Laurentino Dias 
 Maria Manuela Tender 
 Mariana Mortágua 
 Rita Rato 
 Rosa Arezes 
 Rui Jorge Caetano 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 Luís Fazenda 
 Pedro Delgado Alves 
 Rui Jorge Santos 
 Rui Pedro Duarte 
 
 
 


