Comissão de Educação, Ciência e Cultura

ATA NÚMERO 119/XII/2ª SL
26.março.2013 – 15h00
Aos 26 dias do mês de março de 2013, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura, na sala 01, 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 nos termos da apreciação da política geral
do Ministério (no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR)

5. Projeto de Resolução n.º 597/XII/2.ª (PCP) - Elaboração de Um Relatório anual sobre
abandono escolar e empréstimos bancários no Ensino Superior


Discussão

6. Apreciação Parlamentar n.º 44/XII/2.ª (PCP) - Decreto-Lei n.º 7/2013, de 17 de janeiro,
"Estabelece um regime excecional para a seleção e o recrutamento do pessoal docente
dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
na dependência do Ministério da Educação e Ciência”:


Discussão na especialidade

7. Proposta de Decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União Europeia, do
Tratado da OMPI sobre as interpretações e execuções audiovisuais [COM (2013)109]





Apreciação liminar
Distribuição para pronúncia da Comissão
Autor do parecer: PSD

8. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões - Política Industrial Espacial da
UE - explorar o potencial de crescimento económico no setor espacial [COM (2013)108].





Apreciação liminar
Distribuição para pronúncia da Comissão
Autor do parecer: PSD

9. Proposta de recomendação sobre a reestruturação dos serviços da Assembleia da
República, relativa à equipa do Parlamento dos Jovens.
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 Apreciação

10. Redação Final do Projeto de Resolução n. 623/XII/2.ª que “Recomenda ao Governo
que dê condições para a sustentabilidade do projeto “Orquestra Geração”
 Apreciação

11. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição
Secretário de Estado da Cultura para que preste esclarecimentos sobre o anúncio dos
resultados dos concursos já adiado duas vezes, unilateralmente, pela DGArtes


Análise e votação

12. Outros assuntos
13. Data da próxima reunião
Dia 02.abril.2013 - 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 da deputada do PEV.

2. Aprovação de ata
As atas das reuniões da semana anterior foram aprovadas por unanimidade dos deputados
presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência da deputada do PEV.

3. Comunicações do Presidente
3.1. O Presidente da Comissão deu conta de um convite que lhe foi dirigido pelo deputado do
Parlamento Europeu José Correia de Campos, Presidente do Painel de Avaliação das
Opções Científicas e Tecnológicas do Parlamento Europeu (STOA), em relação a um
workshop sobre o “Financiamento Europeu para a Ciência e a Inovação: desafios e
oportunidades em Portugal”, a ter lugar no próximo dia 19 de Abril, em Lisboa, entre as
15:00h e as 18:00h, que já tinha sido distribuído a todos os deputados, assim como ao
deputado Rui Jorge Santos, Relator para esta temática.
A sessão terá a presença, como oradoras, de colegas do Parlamento Europeu, relatoras de
algumas das principais peças do Programa Horizonte 2020 e de outros ilustres intervenientes
da
Comissão
Europeia
e
do
meio
académico.
No convite, solicita-se a presença, como orador, numa breve intervenção de 15 minutos.
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3.2. Indicou depois que teria lugar no dia seguinte, às 11h, a visita ao Centro Nacional de
Arqueologia Náutica e Subaquática, tendo indicado os deputados que estavam inscritos para
participarem na mesma e dado as correspondentes informações de logística.
3.3. Informou que no dia 13 de Abril (sábado) terá lugar uma visita à Assembleia da República de
54 alunos da Universidade Popular de Olivenz(ç)a, no âmbito do curso “Cooperação
Transfronteiriça Portugal-Espanha – Língua e Cultura Portuguesa”, que terão uma reunião
consigo, como Presidente da Comissão e farão depois uma visita guiada ao Palácio de S.
Bento
3.4. Fez referência à distribuição dos relatórios das audiências/audições a seguir referidas, do
Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico, não se tendo verificado nenhuma intervenção:
Vasco Teixeira, administrador da Porto Editora; Doutores Margarita Correia, Maria Helena
Mira Mateus e José Pedro Ferreira; Doutores Teolinda Gersão, Helena Buescu e Bernardo
Vasconcelos.
3.5. Indicou ainda ter o Conselho Económico e Social (CES) informado (ofício distribuído) que
atento o prazo que foi estabelecido (até 8 de abril), não poderá emitir parecer sobre o PJL
363/XII, do PS, Inclusão de representantes das organizações de juventude na composição do
CES. Referiu também que o Presidente do CES o informou de que estão a elaborar
pareceres sobre o pedido de inclusão na sua composição de outras organizações,
nomeadamente de reformados.
Nesta sequência, foi consensualizado que o parecer da Comissão será apreciado logo que
sejam recebidos os contributos das Comissões de Economia e Obras Públicas e de
Segurança Social e Trabalho.
3.6. Por último, o Presidente deu conhecimento da resposta da PAR ao Centro de Estudos de
Sociologia e Estética Musical-CESEM, sobre a trasladação de Marcos Portugal para o
Panteão Nacional (distribuída), na qual informou que a despesa não está prevista no
Orçamento da AR para 2013 e que em situação antecedente foi adotada uma solução
alternativa, com a realização de um programa cultural na AR, pelo que solicitou à entidade
que apresente uma proposta de programa de homenagem, a ser concretizado com a CECC.

4. Audição do Ministro da Educação e Ciência nos termos da apreciação da política geral do
Ministério (no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR)

A audição do Ministro da Educação e Ciência e dos Secretários de Estado foi gravada em registo
áudio e vídeo, encontrando-se a gravação e a documentação entregue pelos mesmos disponíveis
na página da Comissão, na Internet.
Intervieram na totalidade das rondas, os deputados Rui Jorge Santos (PS), Emídio Guerreiro
(PSD), Michael Seufert (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP), Luís Fazenda (BE), Heloísa Apolónia
(Verdes), Odete João (PS), Isilda Aguincha (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Rita Rato
(PCP), Maria José Castelo Branco (PSD), Acácio Pinto (PS), Carla Cruz (PCP), Maria Emília
Santos (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), Duarte Marques (PSD), Jacinto Serrão (PS), Rui Pedro
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Duarte (PS), Ana Sofia Bettencourt (PSD) e Rosa Arezes (PSD), Elza Pais (PS), Pedro Alves
(PSD), Inês Medeiros (PS) e Amadeu Albergaria (PSD).
Os membros de Governo usaram da palavra nas várias rondas, para responderem às questões
colocadas.

5. Projeto de Resolução n.º 597/XII/2.ª (PCP) - Elaboração de Um Relatório anual sobre
abandono escolar e empréstimos bancários no Ensino Superior
A deputada Rita Rato (PCP) apresentou o Projeto de Resolução, tendo intervindo no debate os
deputados Duarte Marques (PSD), Michael Seufert (CDS-PP) e Rui Pedro Duarte (PS), que
apresentaram as posições dos respetivos Grupos Parlamentares. A deputada Rita Rato fez depois
uma intervenção final. A informação que resultou do debate está disponível no processo do
Projeto de Resolução n.º 597/XII (2ª).

6. Apreciação Parlamentar n.º 44/XII/2.ª (PCP) - Decreto-Lei n.º 7/2013, de 17 de janeiro,
"Estabelece um regime excecional para a seleção e o recrutamento do pessoal docente dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na
dependência do Ministério da Educação e Ciência”:
As propostas de alteração apresentadas pelo PCP, pelo BE e pelo PS foram votadas artigo a
artigo, tendo sido todas rejeitadas, pelo que o processo será considerado caduco.
As propostas de alteração, o mapa comparativo das mesmas com inclusão do resultado da sua
votação, o relatório de votação e o ofício para a PAR, estão disponíveis no processo da
Apreciação Parlamentar n.º 44/XII.

7. Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à assinatura, em nome da União Europeia,
do Tratado da OMPI sobre as interpretações e execuções audiovisuais [COM (2013)109]
Tendo esta iniciativa europeia sido atribuída ao PSD, o respetivo coordenador informou que será
relatora da mesma a deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD). O Presidente da Comissão indicou
que o respetivo relatório será apreciado na reunião de 16 de abril.

8. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões - Política Industrial Espacial da UE
- explorar o potencial de crescimento económico no setor espacial [COM (2013)108]

Foi consensualizado não realizar escrutínio da iniciativa em causa.

9. Proposta de recomendação sobre a reestruturação dos serviços da Assembleia da
República, relativa à equipa do Parlamento dos Jovens

O Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, em relação à reestruturação dos serviços
Assembleia da República, apresentou uma proposta (em anexo) recomendando “a existência
uma Equipa de Projeto, no âmbito na Unidade Orgânica DCE e sob orientação da Comissão
Educação, Ciência e Cultura, com os recursos necessários à prossecução dos objetivos
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programa (leia-se Programa Parlamento dos Jovens), como é imprescindível para a sua
concretização de forma rigorosa e competente”.
A proposta foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP,
registando-se a ausência dos deputados do BE e dos Verdes.

10. Redação Final do Projeto de Resolução n. 623/XII/2.ª que “Recomenda ao Governo
que dê condições para a sustentabilidade do projeto “Orquestra Geração”
A redação final foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e
PCP, registando-se a ausência dos deputados do BE e dos Verdes.

11. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição
Secretário de Estado da Cultura para que preste esclarecimentos sobre o anúncio dos
resultados dos concursos já adiado duas vezes, unilateralmente, pela DGArtes

O requerimento foi apresentado pelo deputado Miguel Tiago (PCP), referindo que querem
compreender os problemas e os constrangimentos que se verificaram no processo, para a Direção
Geral das Artes não cumprir os vários prazos que estabeleceu, salientando que muitas estruturas
já dispensaram pessoal. Realçou ainda a necessidade de se conhecerem as modalidades de
apreciação. Salientou também que os técnicos da Direção Geral das Artes não têm competências
a nível de estética, etc.
Interveio depois a deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD), indicando que o Secretário de Estado
da Cultura virá proximamente à Comissão, no âmbito da respetiva audição regimental e poderá
esclarecer a matéria.
O deputado Rui Pedro Duarte (PS) referiu que o requerimento e a apresentação são claros e os
atrasos têm efeitos no terreno, considerando importante que se faça o balanço dos procedimentos
dos concursos, pelo que o PS concorda com o requerimento e votará favoravelmente.
O deputado Michael Seufert (CDS-PP) defendeu que o atraso não é gigantesco e a Direção Geral
das Artes informou as entidades que está mesmo na fase final. Indicou ainda que o Secretário de
Estado da Cultura virá à Comissão no final de abril e poderá esclarecer tudo, realçando que
recentemente rejeitaram requerimentos idênticos.
Por último, o deputado Miguel Tiago (PCP) salientou que o Secretário de Estado só virá à
Comissão em 24/4, que são 2 meses depois do calendário fixado para a divulgação dos resultados
do concurso e questionou qual o atraso que a Comissão deve considerar inaceitável. Salientou
ainda que no dia seguinte irão visitar o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática,
que tem alguns problemas e há várias áreas da cultura com iniciativas a entrarem, pelo que é sua
convicção que o tempo da audição regimental não será suficiente para tratar todas as matérias.
O requerimento foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PS e
do PCP, registando-se a ausência dos deputados do BE e dos Verdes.

12. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
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13. Data da próxima reunião
Dia 02.abril.2013 - 15h00

A reunião foi encerrada às 19:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 26 de março 2013

O PRESIDENTE

(Ribeiro e Castro)
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GRUPO DE TRABALHO DO PARLAMENTO DOS JOVENS
Proposta
Conforme Resolução nº 42/2006, o programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa
institucional da Assembleia da República, por si organizada com a colaboração de outras
instituições ou parceiros. Cabe à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura a
responsabilidade de acompanhar o programa, nomeadamente definindo orientações sobre
o seu modelo e acompanhando a sua execução.
Atualmente, existe a Equipa Parlamento dos Jovens que, embora não conste do
organograma dos serviços, é uma equipa de projeto na dependência do Secretário-Geral,
na sequência do estabelecido no Despacho 24/IX, publicado no Diário da Assembleia da
República de 31/8/2002, relativamente ao projeto “A escola e a Assembleia”.
Pelo Despacho 15/SG/2009 é atribuída à Coordenadora interina da EPJ a responsabilidade
de levar “ao conhecimento do próximo Secretário-Geral” o referido Despacho e “as
propostas que entender adequadas ao funcionamento e inserção orgânico-funcional da
Equipa”.
O Projeto de Resolução que consigna a “Estrutura e competências dos serviços da
Assembleia da República” inscreve o Departamento Cultural e Educativo na dependência
do Secretário-Geral, com competências para “Organizar e apoiar o programa Parlamento
dos Jovens, bem como outras iniciativas de educação para a cidadania em articulação com
outras entidades e em coordenação com a comissão competente em matéria de educação”,
conforme alínea m) do seu artigo 16º.
Esta disposição vai ao encontro da sugestão da senhora coordenadora interina da EPJ, de
enquadramento da Equipa em eventual Departamento de Serviço Educativo, apresentada
em reunião sobre a matéria.
O artigo 28º do referido Projeto de Resolução consagra que “Quando a realização de
determinados projetos, … , não possa ser eficazmente prosseguida através da estrutura
orgânica formal, serão criadas equipas de projeto.”.
O Parlamento dos Jovens promove a Educação para a cidadania, o debate democrático, a
reflexão, permitindo anualmente a milhares de jovens um conhecimento profundo sobre o
papel e funcionamento do Parlamento. Este Programa, envolve escolas de todo o território
continental e ilhas e mobiliza milhares de participantes ao longo de cada edição – alunos e
professores, funcionários e deputados, enquadrados pelas instituições ou parceiros –
processo que decorre desde Setembro até à realização da sessão nacional e tratamento
dessas recomendações em Julho.
Por tudo isto, e pela assunção por parte desta Comissão de continuar a dinamizar este
Programa, é recomendada a existência de uma Equipa de Projeto, no âmbito na Unidade
Orgânica DCE e sob orientação da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, com os
recursos necessários à prossecução dos objetivos do programa, como é imprescindível
para a sua concretização de forma rigorosa e competente.
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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
Emídio Guerreiro
Heloísa Apolónia
Inês de Medeiros
Isilda Aguincha
José Ribeiro e Castro
Luís Fazenda
Margarida Almeida
Maria José Castelo Branco
Michael Seufert
Miguel Tiago
Nilza de Sena
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Delgado Alves
Pedro Pimpão
Rui Jorge Santos
Rui Pedro Duarte
Ana Oliveira
Elza Pais
Inês Teotónio Pereira
Jacinto Serrão
João Prata
Laurentino Dias
Maria Ester Vargas
Maria Gabriela Canavilhas
Maria João Ávila
Maria Manuela Tender
Pedro Alves
Rosa Arezes

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Maria Conceição Pereira

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
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