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ATA NÚMERO 254/XII/4.ª SL 

23.junho.2015 – 15h00 
 

Aos 23 dias do mês de junho de 2015, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 3, 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 Secretário de Estado da Cultura nos termos da apreciação da política geral 

da Secretaria de Estado, no âmbito do n.º 2 do art.º 104.º do RAR - 15h00 

 
5. Projeto de Lei n.º 889/XII/4.ª (PSD e CDS-PP), Procede à segunda alteração à Lei n.º 

38/2012, de 28 de agosto, alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, que aprova a Lei 
Antidopagem no Desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no 
Código Mundial Antidopagem  

 

 Discussão e votação na especialidade 
 

6. Petição n.º 502/XII/4ª da iniciativa de FENPROF – Federação Nacional de Professores 

-“Contra a requalificação/mobilidade especial, pelo direito ao emprego e a uma escola 

pública de qualidade. 
 

 Discussão e votação do relatório e parecer 

 Deputada Relatora: Isilda Aguincha – PSD 
 

7. Petição n.º 528/XII/4ª- FENPROF - Federação Nacional dos Professores (Região 
Norte) Moralizar a utilização dos dinheiros públicos. Por fim aos privilégios do ensino 
privado, em defesa da escola pública de qualidade. 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado (a) Relator (a): PEV 
 

8. Petição n.º 529/XII/4ª- FENPROF - Federação Nacional dos Professores (Distrito da 
Guarda) Moralizar a utilização dos dinheiros públicos. Por fim aos privilégios do ensino 
privado, em defesa da escola pública de qualidade. 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado (a) Relator (a): PSD 
 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES agenda 
europeia da migração COM (2015) 240 

 

 Apreciação do relatório e parecer 

 Deputado autor do parecer: Michael Seufert-CDS-PP 
 

10. Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1431/XII/4.ª (BE) - Recuperação urgente da 

mata do Buçaco e a sua valorização para o reconhecimento enquanto Património Mundial 

da Humanidade Projeto de Resolução n.º 1510/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - Recomenda ao 

Governo a intensificação e prossecução da recuperação e valorização da Mata Nacional 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150240.do#dossier-COM20150240
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do Buçaco e do seu património, como vista ao seu futuro reconhecimento como Património 

Mundial da UNESCO. 

 Apreciação 
 

11. Outros assuntos 
 
12. Data da próxima reunião 
 
30 de junho de 2015 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Sr. Presidente submeteu à apreciação dos presentes a proposta de inclusão na Ordem do Dia 
da apreciação do texto de substituição dos Projetos de Resolução n.º 1453, do PSD/CDS-PP, e 
n.º 1520, do PS, sobre a instituição do Dia da Gastronomia e que foram discutidos na reunião 
anterior. O texto consensualizado prevê a substituição dos dois Projetos de Resolução, fixando 
como Dia da Gastronomia o último domingo de maio. Esta proposta foi aceite. 
 
O CDS-PP solicitou o adiamento do ponto 9 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, PCP e BE, registando-se a ausência do PEV. 
 
2. Aprovação de ata 
 
A ata n.º 253/XII, relativa à reunião de 16 de junho, 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 comunicou que baixaram à Comissão os Projetos de Resolução abaixo, 

tendo, em relação a cada um, sido deliberado o seguinte: 
 

 Projeto de Resolução n.º 1532/XII (PEV) - Recomenda ao Governo a gestão pública da 
Rede Nacional de Pousadas de Juventude. Por indicação do PEV, o mesmo será 
discutido em Plenário. 

 

 Projeto de Resolução n.º 1531/XII (PSD/CDS-PP) - Instituição do Dia Nacional do 
Folclore Português. Oportunamente, será dada indicação quanto à sua discussão na 
Comissão ou em Plenário. 

 

 Projeto de Resolução n.º 1526/XII (BE) - Implementação das deliberações do Provedor 
de Justiça sobre os docentes do Agrupamento de Escolas D. Maria II despedidos por 
erro administrativo. Por indicação do BE, a sua discussão será efetuada na Comissão. 

 
3.2. O Sr. Presidente referiu-se à comunicação que a Sociedade de Advogados Luís Natário, 

Pina Cabral & Associados, na qualidade de advogados do clube “Oriental Dragon Football 
Club”, dirigiu à Comissão, sobre declarações proferidas pelo Presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol numa recente audição na Comissão. Para além de refutarem as 
declarações do Dr. Fernando Gomes, manifestam a sua disponibilidade para, em sede de 
audiência parlamentar ou por outro meio, prestarem esclarecimentos sobre a atividade do 
clube e outros assuntos, nomeadamente no que concerne à legalidade da estadia dos seus 
atletas em território português. 
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Por solicitação do Sr. Deputado Laurentino Dias (PS), esta matéria será objeto de 
apreciação na próxima reunião da Comissão.  

 
3.3. O Sr. Presidente fez referência à Petição n.º 501/XII e ao documento dirigido à Comissão 

pela Presidente da Direção da Associação de Pais da Escola Secundária de Monção, em 
que afirma que foram prestadas declarações falsas, por parte das Associações de Pais Deu-
la-deus Martins e EB23 de Monção, remetendo como prova uma certidão permanente da 
empresa TRÍADE. A Comissão deliberou proceder à publicação da comunicação no sítio da 
Petição. 

 
3.4. Foram apreciados os relatórios das audiências/audições e visitas abaixo, não se tendo 

registado quaisquer observações em relação às mesmas: 
 

 Audiência concedida à ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais; 

 Audição do Grupo de Trabalho do Desporto à Federação Portuguesa de Remo; 

 Reunião com Reitores e Presidentes dos Institutos Politécnicos e visita à 
Associação Fraunhofer no Porto, pelo Grupo de Trabalho da Ciência. 

 
3.5. O Sr. Presidente deu conta dos seguintes pedidos de audiência dirigidos à Comissão: 

 

 Augusto Henriques (Osteopata), para expor as lacunas existentes na Portaria n.º 
172 E/2016 de 5 de junho, que regulamenta o ciclo de estudos para a Osteopatia e 
que se prende com a segurança dos pacientes. A audiência será agendada por um 
Deputado a indicar pelo PS, numa reunião aberta a todos os Deputados. 

 Federações e Associações Académicas, para apresentação das conclusões do 
Encontro Nacional de Direções Associativas, realizado em Faro, nos dias 20 e 21 
de junho de 2015. A audiência será agendada oportunamente em plenário da 
Comissão. 

 
3.6. O Sr. Deputado Laurentino Dias (PS) informou que esteve presente, na semana anterior, 

numa iniciativa do Sport Algés e Dafundo e transmitiu que, tendo sido convidado a usar da 
palavra, declinou, por estar presente a título pessoal, e não em representação da Comissão, 
como presumia a organização da iniciativa, que havia endereçado um convite à Comissão. 
 

4. Audição do Secretário de Estado da Cultura nos termos da apreciação da política geral 
da Secretaria de Estado, no âmbito do n.º 2 do art.º 104.º do RAR - 15h00 

 
Intervieram, na primeira ronda, os Srs. Deputados Inês de Medeiros (PS), Conceição Pereira 

(PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e José Soeiro (BE). O Secretário 

de Estado da Cultura usou da palavra a seguir a cada intervenção, para responder às questões 

colocadas. 

 

Na segunda ronda registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Gabriela Canavilhas (PS), 

Isilda Aguincha (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e José Soeiro (BE). 

O Secretário de Estado respondeu às questões, após cada intervenção dos Deputados. 

 

Intervieram, na terceira ronda, numa primeira volta, os Srs. Deputados Nilza de Sena (PSD), 

Odete João (PS), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP), Bruno Coimbra (PSD), 

Carlos Enes (PS), José Soeiro (BE), Conceição Caldeira (PSD), Agostinho Santa (PS) e Duarte 

Marques (PSD) e, numa segunda volta, os Srs. Deputados Ester Vargas (PSD), Gabriela 

Canavilhas (PS), João Prata (PSD), Acácio Pinto (PS), Pedro Pimpão (PSD), António Cardoso 

(PS), Paulo Cavaleiro (PSD), Inês de Medeiros (PS) e Ana Sofia Bettencourt (PSD). O Sr. 

Secretário de Estado respondeu, em bloco, às questões colocadas, após cada uma das voltas. 
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A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível na 

página internet da Comissão. 

 
5. Projeto de Lei n.º 889/XII/4.ª (PSD e CDS-PP), Procede à segunda alteração à Lei n.º 

38/2012, de 28 de agosto, alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, que aprova a Lei 
Antidopagem no Desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no 
Código Mundial Antidopagem  

 

A Comissão ratificou, por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e 
BE, encontrando-se ausente a Deputada do PEV, as votações efetuadas no Grupo de Trabalho 
do Desporto. 
 
O Sr. Deputado Laurentino Dias (PS) justificou o sentido de voto do PS por várias questões 
suscitadas nas reuniões do Grupo de Trabalho, nomeadamente no que diz respeito à 
constitucionalidade dos artigos 63.º e 64.º, e informou que iria entregar durante a reunião, um 
requerimento a solicitar um pedido de parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias sobre a matéria. 
 
 

6. Petição n.º 502/XII/4.ª da iniciativa da FENPROF – Federação Nacional de Professores 

-“Contra a requalificação/mobilidade especial, pelo direito ao emprego e a uma escola 

pública de qualidade. 
 

O relatório final da petição foi apresentado pela relatora, Deputada Isilda Aguincha (PSD) e 
aprovado por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a 
ausência da Deputada do PEV.  
 

 

7. Petição n.º 528/XII/4.ª- FENPROF - Federação Nacional dos Professores (Região 
Norte) Moralizar a utilização dos dinheiros públicos. Por fim aos privilégios do ensino 
privado, em defesa da escola pública de qualidade. 

 

Analisada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados do 
PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência da Deputada do PEV. Cabe ao PEV a 
indicação do relator. 
 

 

8. Petição n.º 529/XII/4.ª- FENPROF - Federação Nacional dos Professores (Distrito da 
Guarda) Moralizar a utilização dos dinheiros públicos. Por fim aos privilégios do ensino 
privado, em defesa da escola pública de qualidade. 

 

Analisada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados do 
PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência da Deputada do PEV. O PSD, a quem 
tinha sido distribuída a petição, indicou como relator o Deputado João Prata (PSD).  
 

 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Agenda 
europeia da migração COM (2015) 240  

 

 Apreciação do relatório e parecer 

 Deputado autor do parecer: Michael Seufert-CDS-PP 
 

Adiado. 
 
10. Redação Final  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100482
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12628
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12654
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12655
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=13616
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Projeto de Resolução n.º 1431/XII/4.ª (BE) - Recuperação urgente da mata do Buçaco e a sua 

valorização para o reconhecimento enquanto Património Mundial da Humanidade 

Projeto de Resolução n.º 1510/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) - Recomenda ao Governo a 

intensificação e prossecução da recuperação e valorização da Mata Nacional do Buçaco e do 

seu património, como vista ao seu futuro reconhecimento como Património Mundial da UNESCO. 

 

Analisada a informação da Divisão de Apoio ao Plenário, foi aprovada a redação final dos dois 
Projetos de Resolução, por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, CDS-PP e PCP, 
registando-se a ausência dos Deputados do BE e do PEV. 
 

 

11.  Texto de substituição dos Projetos de Resolução n.º 1453/XII (PSD/CDS-PP) e n.º 
1520/XII (PS) 

 

Apresentaram o texto de substituição os Deputados Maurício Marques (PSD) e Acácio Pinto 
(PS). 
 
A informação correspondente está disponível nos Projetos de Resolução. 
 

12. Outros assuntos 
 
 
Tendo sido distribuído o requerimento do PS a pedir um parecer da 1.ª Comissão sobre o Projeto 
de Lei n.º 889/XII/4.ª (PSD e CDS-PP), Procede à segunda alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 
de agosto, alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, que aprova a Lei Antidopagem no 
Desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 
Antidopagem, o Presidente da Comissão pôs à consideração se o mesmo podia ser incluído na 
ordem do dia e feita a sua discussão. 
 
Tendo o PSD solicitado que o mesmo fosse discutido noutra reunião, foi consensualizado marcar 
uma reunião para o dia seguinte, às 14h, para discussão e votação do requerimento.  
 
 
13. Data da próxima reunião 
 
30 de junho de 2015 
 
 

 
A reunião foi encerrada às 19:05 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 
lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 23 de junho de 2015 
 
 

O PRESIDENTE 
 

(Abel Baptista) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39364
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39576
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39396
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39584
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39584
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402


 
 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura 
 

6 

 

Folha de Presenças 
 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Abel Baptista 
 Acácio Pinto 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Carlos Enes 
 Duarte Marques 
 Elza Pais 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isilda Aguincha 
 João Prata 
 Luís Fazenda 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Michael Seufert 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 António Cardoso 
 Bruno Coimbra 
 Diana Ferreira 
 Inês Teotónio Pereira 
 Jacinto Serrão 
 José Moura Soeiro 
 Laurentino Dias 
 Maria Ester Vargas 
 Maria Gabriela Canavilhas 
 Miguel Tiago 
 Sandra Pontedeira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Maria José Castelo Branco 
 Pedro Delgado Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Margarida Almeida 
 
 
 


