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ATA NÚMERO 202/XII/3.ª SL 

08.julho.2014 – 15h00 
 

Aos 8 dias do mês de julho de 2014, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 1, 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 Ministro da Educação e Ciência, por requerimento potestativo do Grupo 

Parlamentar do PCP, sobre Educação Especial; rede escolar e oferta formativa para o 
próximo ano letivo 2014/2015. 

 
5. Apreciação Parlamentar n.º 86/XII/3ª - Decreto-Lei n.º 60, de 22 de abril, que estabelece 

um regime excecional destinado à seleção e recrutamento de pessoal docente para os 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar dos ensinos básico e secundário na 
dependência do Ministério da Educação e Ciência. 

 

 Discussão e votação das propostas de alteração 
 

6. Petição n.º 407/XII/3.ª da iniciativa da APEPN - Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância Parque das Nações, que 
solicita que Assembleia da República aprove uma tomada de posição perante o Ministro da 
Educação e Ciência para que se dê início imediato a construção urgente da 2.ª fase da 
Escola Parque das Nações 
 

 Apreciação da Nota de admissibilidade 

 Deputado Relator: PSD 
 
7. Plano de atividades e orçamento da CECC, para a 4.ª sessão legislativa da XII 

Legislatura. 
 

 Apreciação e votação 
 
8. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Educação Especial” 

 

 Apreciação e votação 
 
9. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Indisciplina em Meio Escolar” 

 

 Apreciação e votação 
 
10. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Parlamento dos Jovens” 

 

 Apreciação e votação 
 

11. Escolha dos temas para a edição 2014/2015 do Parlamento dos Jovens  
 

 Apreciação e votação 
 
12. Plano de Atividades do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens para a 4.ª 

Sessão Legislativa 
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 Apreciação e votação 
 

13. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Desporto” 
 

 Apreciação e votação 
 
14. Plano de Atividades do Grupo de Trabalho do Desporto para a 4.ª Sessão Legislativa 

 

 Apreciação e votação 
 

15. Outros assuntos 
 
16. Data da próxima reunião 

 
julho ou setembro de 2014? 

 

 
 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-
PP, BE e PCP, registando-se a ausência do PEV. 
 
2. Aprovação de ata 
 
A ata n.º 201, relativa à reunião de 1 de julho de 2014, foi aprovada por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, BE e PCP, registando-se a ausência do PEV. 

 
3. Comunicações do Presidente 
 
3.1. O Sr. Presidente fez um ponto de situação relativamente às iniciativas legislativas que se 

encontram pendentes na Comissão: 
 

 Projeto de Lei n.º 627/XII (PCP) – Atualização extraordinária das bolsas de 
investigação Quarta alteração à Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro 
de Investigação): será dada sequência em setembro. 
 

 Projeto de Lei n.º 629/XII (PCP) – Conclusão das obras em curso, reavaliação e 
concretização dos projetos aprovados e extinção do Parque Escolar E.P.E.: será dada 
sequência em setembro. 
 

 Projeto de Resolução n.º 949/XII (BE) - Recomenda auditoria ao Fundo de 
Investimento para o Cinema e Audiovisual. O Sr. Presidente recordou que, na 
sequência de um pedido de dados dirigido ao Governo, sobre a solicitação que fez ao 
Tribunal de Contas, este respondeu que pode, eventualmente, vir a incluir uma ação de 
controlo no Plano de Fiscalização do Tribunal. O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) 
informou que a iniciativa deve manter-se na Comissão.  
 

 Projeto de Lei n.º 389/XII (PSD) - Introduz dois representantes do Conselho das 
Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação: 
aguarda discussão na especialidade. 
 

 Projeto de Resolução 894/XII (PCP) - Valorização e reconhecimento efetivo do papel 
da rede de Ensino Superior Público em Portugal: o Grupo Parlamentar do PCP solicitou 
a sua discussão em Plenário. 
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 Projeto de Resolução n.º 1087/XII (BE) - Alunos do ensino artístico prejudicados no 
acesso ao ensino superior sem justificação pedagógica ou curricular: o Grupo 
Parlamentar do BE solicitou a sua discussão em Plenário. 
 

 Projeto de Resolução n.º 1088/XII (BE) - Recomenda um plano de emergência para o 
fim dos contentores-escolas e a conclusão das obras suspensas pelo atual Governo: o 
Grupo Parlamentar do BE solicitou a sua discussão em Plenário. 
 

3.2. O Sr. Presidente deu conta de um pedido dirigido à Comissão, pela Associação 
Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas (APEPA) e pelo Cento de Formação de 
Escolas de Basto, para a realização, na Assembleia da República, de um seminário sobre 
educação e formação modulares e, em simultâneo, uma exposição de produtos 
produzidos pelas 23 escolas profissionais agrícolas que integram a APEPA. Propõem que 
a iniciativa decorra durante 1 ou 2 dias, nos meses de setembro ou outubro de 2014, 
sendo que a organização é assegurada pelas entidades promotoras. Referiram ainda ter já 
obtido a disponibilidade de alguns oradores: Professores Doutores David Justino, Joaquim 
Azevedo, Nuno Sarmento e Matias Alves.  

 
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, 
BE e PCP, a proposta apresentada. 

 
3.3. O Sr. Presidente fez referência à comunicação da subscritora da Petição 340/XII/3.ª -

Elaboração de Horários cumprindo as disposições legais de caráter pedagógico, no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei 91/2013) -, cujo relatório foi aprovado em 13 de maio, 
que solicita informação sobre se existem desenvolvimentos, nomeadamente alguma 
iniciativa legislativa, no sentido do cumprimento das disposições legais na “Organização 
das AEC”. Questiona ainda se a Inspeção Geral de Educação irá fiscalizar e colaborar na 
preparação das atividades de organização do ano letivo. 

 
A Comissão deliberou solicitar informações ao Ministério da Educação e Ciência, sobre 
esta matéria, bem como à relatora da Petição, Deputada Sandra Pontedeira, tendo em 
conta a Informação prestada pelo Sr. Deputado Agostinho Santa, em relação às ações 
desenvolvidas pela Inspeção Geral da Educação e Ciência, e responder à peticionária. 

 
3.4. Foram recebidos os pedidos de audiência abaixo, tendo sido deliberado o seguinte em 

relação a cada um: 
 

 Presidente da Junta de Freguesia de Vila Ruiva, sobre as incongruências e ilegalidades 
na decisão de encerrar o estabelecimento de ensino do 1.º ciclo do ensino básico da 
freguesia de Vila Ruiva. A audiência será agendada por um Deputado indicado pelo 
PSD, numa reunião aberta a todos os Deputados. 

 

 Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisuais (ARCA), sobre a incorreção dos 
procedimentos do representante do Estado cometidos na seleção dos jurados para os 
concursos aos Programas de Apoio Financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, 
no âmbito da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual do Conselho Nacional 
de Cultura. Cabendo ao PS a indicação do Deputado, foi designada a Sra. Deputada 
Gabriela Canavilhas, que sugeriu o dia 10 de julho, às 13h00, de acordo com a 
proposta apresentada pela ARCA. 

 
3.5.  Foi apreciado o relatório da audiência concedida a um grupo de enfermeiros, não se tendo 

registado observações em relação ao mesmo. 
 
3.6.  Relativamente à próxima edição do Café de Ciência, foi deliberado proceder ao seu 

agendamento durante o mês de outubro ou novembro de 2014, sendo que o mesmo será 
subordinado ao tema “Ar”. Deverão ser abordadas as seguintes vertentes: a poluição, a 
qualidade do ar nas cidades e nos edifícios e os impactos na saúde. A um nível mais 
global, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, com os possíveis impactos no 
clima, a formação de nuvens e como as alterações climáticas parecem estar a afetar a 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12465
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estrutura da atmosfera são problemas a explorar. A edição seguinte, que decorrerá em 
março ou abril de 2015, abordará o tema “A energia” (inspiração: o fogo). 

 
3.7. O Sr. Presidente recordou que se encontram em falta os seguintes relatórios e planos de 

atividades: 
 

 Ciência: Relatório de Atividades da 3.ª Sessão e Plano Atividades para a 4.ª Sessão; 

 GT/Educação Especial: Plano de Atividades para a 4.ª Sessão; 

 GT/Currículos do Ensino Básico e Secundário: Plano de Atividades para a 4.ª Sessão. 
 

4. Audição do Ministro da Educação e Ciência, por requerimento potestativo do Grupo 
Parlamentar do PCP, sobre Educação Especial; rede escolar e oferta formativa para o 
próximo ano letivo 2014/2015. 

 
Na primeira ronda, registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Rita Rato (PCP), 
Amadeu Albergaria (PSD), Acácio Pinto (PS), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) e Luís Fazenda 
(BE), tendo o Sr. Ministro usado da palavra, após cada intervenção, para responder às 
questões colocadas.  
 
Intervieram, na segunda ronda, os Srs. Deputados Margarida Almeida (PSD), Sandra 
Pontedeira (PS), Michael Seufert (CDS-PP), João Ramos (PCP), Luís Fazenda (BE), Carla 
Cruz (PCP), Isidro Araújo (PSD), Isilda Aguincha (PSD), Paula Baptista (PCP), Agostinho Santa 
(PS), Paula Santos (PCP), Rita Rato (PCP), Acácio Pinto (PS) e Duarte Marques (PSD). O Sr. 
Ministro e os Srs. Secretários de Estado do Ensino e Administração Escolar e do Ensino Básico 
e Secundário usaram da palavra no final da intervenção do Sr. Deputado Isidro Araújo (PSD) e 
após a intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques (PSD), respondendo, em bloco, às 
questões colocadas. 
 
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, pode ser consultada na 
página da Comissão, na internet. 
 
5. Apreciação Parlamentar n.º 86/XII/3ª - Decreto-Lei n.º 60, de 22 de abril, que estabelece 

um regime excecional destinado à seleção e recrutamento de pessoal docente para os 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar dos ensinos básico e secundário na 
dependência do Ministério da Educação e Ciência. 

 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) justificou as propostas de alteração apresentadas no âmbito 
da Apreciação Parlamentar. Intervieram, de seguida, os Deputados Isilda Aguincha (PSD), 
Michael Seufert (CDS-PP) e Agostinho Santa (PS), explicitando as posições dos respetivos 
Grupos Parlamentares. 
 
As propostas de alteração foram todas rejeitadas, pelo que a Apreciação Parlamentar 
caducará. 
 
O relatório da votação e a gravação da reunião estão disponíveis na Apreciação Parlamentar 
n.º 86/XII/3.ª (PCP). 

 
6. Petição n.º 407/XII/3.ª da iniciativa da APEPN - Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância Parque das Nações, que 
solicita que Assembleia da República aprove uma tomada de posição perante o Ministro da 
Educação e Ciência para que se dê início imediato a construção urgente da 2.ª fase da 
Escola Parque das Nações 
 

Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados 
presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e 
PEV. Cabe ao PSD a indicação de relator. 
 
7. Plano de Atividades e orçamento da CECC para a 4.ª sessão da XII Legislatura. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=98117
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38508
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38508
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A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) propôs o adiamento da apreciação do Plano de 
Atividades da Comissão, por não incluir as propostas no âmbito da Ciência e da Avaliação 
Tecnológica Parlamentar.  
 
Após as intervenções dos Srs. Deputados Acácio Pinto (PS), Amadeu Albergaria (PSD), Rita 
Rato (PCP) e Paulo Cavaleiro (PSD), foi deliberado adiar este ponto para a próxima reunião da 
Comissão. 
 
8. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Educação Especial” 

 
O Relatório de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
9. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Indisciplina em Meio Escolar” 

 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (Coordenador do GT) esclareceu que o documento inclui o 
Relatório de Atividades da 3.ª Sessão e o Plano de Atividades para a 4.ª Sessão. 
 
O Relatório/Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do 
PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
10. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Parlamento dos Jovens” 

 
O Relatório de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 

 
11. Escolha dos temas para a edição 2014/2015 do Parlamento dos Jovens  
 
O Sr. Deputado Pedro Pimpão (Coordenador do GT) solicitou o adiamento deste ponto para a 
próxima reunião, informando que o GT Parlamento dos Jovens vai agendar uma reunião para 
escolha dos temas a submeter à Comissão, o que foi aceite por todos. 
 
12. Plano de Atividades do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens para a 4.ª 

Sessão Legislativa 
 

O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
13. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Desporto” 

 
O Relatório de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (Coordenador do GT) afirmou que, caso haja disponibilidade, 
o Grupo de Trabalho efetuará, ainda durante o mês de julho, algumas audições que estavam 
previstas e que serão posteriormente incluídas no Relatório de Atividades. 
 
14. Plano de Atividades do Grupo de Trabalho do Desporto para a 4.ª Sessão Legislativa 

 
O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
15. Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 
16. Data da próxima reunião 

 



 
 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura 
 

6 

 

O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) questionou a Mesa sobre a data da próxima reunião 
da Comissão, propondo, para o efeito, o dia 10 de julho.  
 
Tendo em conta que não foi ainda fixada a data da última reunião plenária, foi decido aguardar 
pelo seu agendamento para se fixar a data da reunião. 
 
 
 

 
A reunião foi encerrada às 18:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 08 de julho 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 
 Michael Seufert 
 Nilza de Sena 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 António Cardoso 
 Inês Teotónio Pereira 
 João Prata 
 Maria Ester Vargas 
 Maria Gabriela Canavilhas 
 Maria João Ávila 
 Paula Baptista 
 Rosa Arezes 
 Sandra Pontedeira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Heloísa Apolónia 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Maria José Castelo Branco 
 Odete João 
 Pedro Delgado Alves 

 
 

  
 


