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ATA NÚMERO 163/XII/3ª SL 

27.novembro.2013 – 15h00 
 

Aos 27 dias do mês de novembro de 2013, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de 
Educação, Ciência e Cultura, na sala 03, 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. Audiência (conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas) com um Grupo de Trabalho Técnico do Senado da República 
Federativa do Brasil, sobre o Acordo Ortográfico – 15h00 

 

5. Petição n.º 298/XII/3.ª da iniciativa da FENPROF, que pretende a revogação da prova de 
acesso ao exercício da profissão docente  

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado relator: Luis Fazenda – BE 
 

6. Projeto de Lei n.º 461/XII/3.ª (PCP) - Aprova a Lei-Quadro da Ação Social Escolar no 
Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado autor do parecer: Pedro Delgado Alves – PS 
 

7. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para audição do Ministro 
da Educação e Ciência, sobre a prova de avaliação de conhecimentos e de capacidades 
dos professores 

 
 

8. Calendarização e fixação de programa para a visita da CECC, ao Campo Militar da 
Batalha de Aljubarrota e da Zona Especial de Proteção (ZEP) 

 

9. Outros assuntos 
 

10. Data da próxima reunião 
 
Dia 4 de dezembro de 2013   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
 

 

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 da deputada do PEV. 
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2. Aprovação de ata 
 
A ata n.º 162, da reunião de 20 de novembro, foi aprovada 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 Sr. Presidente informou que baixaram à Comissão as seguintes iniciativas legislativas: 
 

 Projeto de Lei n.º 467 (BE), que Estabelece a amnistia pelo incumprimento de 
pagamento de propinas universitárias por comprovada carência económica para 
estudantes que regressem ao ensino superior. Atendendo a que esta iniciativa se 
encontra agendada para a reunião plenária de 5 de dezembro, a Comissão deliberou 
não emitir parecer por manifesta falta de tempo. 

 

 Projeto de Lei n.º 468 (BE), sobre a Eliminação de critérios abusivos para acesso a 
bolsas de ação social escolar no ensino superior. Atendendo a que esta iniciativa se 
encontra agendada para a reunião plenária de 5 de dezembro, a Comissão deliberou 
não emitir parecer, dada a manifesta falta de tempo. 
 

 Projeto de Resolução n.º 861 (BE), que Recomenda ao Governo concurso 
extraordinário de apoio às artes para colmatar deficiências graves de oferta cultural, 
como as evidenciadas pelo perigo de extinção do fitei - Festival Internacional de Teatro 
de Expressão Ibérica. Este Projeto de Resolução será discutido em Plenários, 
encontrando-se já agendado para o dia 5 de dezembro. 
 

 
3.2.  Comunicou que foram endereçadas à Comissão os pedidos de audiência que a seguir se 

indicam: 
 

 Maria Virgínia Pinto Bonifácio Magalhães Leitão, sobre a obrigatoriedade de realização 
do período probatório para os professores que ingressaram em quadro de zona 
pedagógica no último Concurso Externo Extraordinário, previsto no Decreto-Lei n.º 
7/2013, de 17 de janeiro. Esta audiência será concedida através do sistema do 
Deputado-piloto, cabendo ao PSD proceder ao seu agendamento. 

 

 Diretora do Externato Ana Sullivan, para expor a gravíssima situação financeira em que 
se encontra a instituição, em consequência do não pagamento, pelo Ministério da 
Educação e Ciência, das verbas referentes a lecionação, alimentação e transportes de 
20 alunos, desde o início do corrente ano letivo. Esta audiência será concedida pelo 
Grupo de Trabalho da Educação especial. 

 

3.3. Transmitiu ainda que se encontra agendada, para o próximo dia 16 de dezembro, uma 
visita do Grupo de Trabalho do Desporto a Guimarães, no âmbito de Guimarães – Cidade 
Europeia do Desporto 2013, que deverá seguir o seguinte programa, proposto pela 
respetiva Comissão Executiva: 

 
11h00:      Receção na Câmara Municipal de Guimarães 

Reunião com a Comissão Executiva da Cidade Europeia do Desporto 
- Apresentação do Projeto pelo Presidente da Comissão Executiva 
- Apresentação Linhas Gerais CED 2013 pela Coordenadora Geral 
- Reunião de Trabalho 

12h30:      Almoço  
14h30:      Visita à Pista de Atletismo  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38060
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38060
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38060
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38064
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15h30:      Visita ao Complexo Municipal das Piscinas 

16h30:      Fim dos Trabalhos 

 
3.4.  Deu ainda conta do programa da visita do Grupo de Trabalho da Educação Especial à 

CERCILEI – Leiria, no próximo dia 9 de dezembro. 
 

11h00        Chegada à CERCILEI e reunião de trabalho com direção, representantes de 
pais, profissionais e parceiros 
Visita às instalações da CERCILEI 

13h00        Almoço  
15h00      Fim da visita 

 
 

3.5. Por último, transmitiu as deliberações tomadas na reunião da Mesa e dos Coordenadores 
dos Grupos Parlamentares, no dia anterior: 

 

 Foi consensualizado que os pareceres das iniciativas legislativas e europeias e os 
relatórios finais das petições devem ser remetidos com 48h de antecedência em 
relação à hora da reunião da Comissão; 

 Foi também consensualizado que os requerimentos recebidos até 24h antes da reunião 
da Comissão serão incluídos na Ordem do Dia da mesma. Os que forem recebidos 
depois deste período serão distribuídos, para conhecimento, e submetidos à 
consideração dos Deputados, no início da reunião, para se deliberar se será incluído 
na Ordem do Dia e apreciado na mesma ou se será agendado para a reunião seguinte. 

 

4. Audiência (conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas) com um Grupo de Trabalho Técnico do Senado da República 
Federativa do Brasil, sobre o Acordo Ortográfico – 15h00 

 
O Sr. Presidente da Comissão apresentou as boas vindas aos coordenadores do Grupo de 
Trabalho Técnico do Senado da República Federativa do Brasil - Professores Ernani Pimentel 
e Pasquale Cipro Neto. 
 
O Sr. Professor Pasquale Cipro Neto fez uma breve apresentação do seu percurso profissional: 
é autor de mais de 30 livros e também jornalista, tendo trabalhado na TV Globo. 
 
O Sr. Professor Ernani Pimentel fez referência à atividade de professor, que exerceu durante 
mais de 50 anos, e disse reconhecer as dificuldades da aplicação do Acordo Ortográfico, 
esclarecendo que têm uma proposta diferente da atual. Considerou que a nossa ortografia 
fecha espaços para a língua, pelo que se propõe a abertura da grafia para todo o mundo e a 
abertura de espaços para a língua. 
 
A esta breve sessão de cumprimentos seguiu-se uma reunião mais operacional com os 
Deputados que integraram o Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico. 
 
A gravação áudio da audiência encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet. 

 

5. Petição n.º 298/XII/3.ª da iniciativa da FENPROF, que pretende a revogação da prova de 
acesso ao exercício da profissão docente  

 
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) apresentou o relatório, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE registando-se a 
ausência da deputada do PEV. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=96404
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6. Projeto de Lei n.º 461/XII/3.ª (PCP) - Aprova a Lei-Quadro da Ação Social Escolar no 
Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes 

Na ausência do Deputado Pedro Delgado Alves (PS), o parecer foi apresentado pela Sra. 
Deputada Odete João (PS), tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados 
presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos deputados do BE e PEV. 

 

7. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para audição do Ministro 
da Educação e Ciência, sobre a prova de avaliação de conhecimentos e de capacidades 
dos professores. 

 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) apresentou o requerimento, considerando que a prova lança 
desconfiança sobre a formação inicial dos professores e não contribui para o aumento da 
qualidade do sistema educativo. Assim, entende que a Comissão tem todo o interesse em ouvir 
esclarecimentos do Ministro da Educação e Ciência sobre os objetivos que pretende para levar 
por diante a prova. 
 
A Sra. Deputada Paula Baptista (PCP) disse acompanhar o requerimento do PS, considerando 
que a prova de avaliação de conhecimentos não contribui para a dignificação dos docentes. 
 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) lembrou que se encontra agendada, para o dia 5 de 
dezembro, a discussão no Plenário de uma Apreciação Parlamentar sobre esta matéria, pelo 
que os Deputados terão oportunidade de obter todos os esclarecimentos do Governo. 
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) considerou não existir necessidade de ouvir 
o Ministro da Educação e Ciência em Comissão, visto que o Governo terá oportunidade de 
prestar todos os esclarecimentos, na discussão agendada para o Plenário. 
 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) referiu não existir garantia da presença do Ministro da 
Educação e Ciência na próxima semana, no Plenário. Por outro lado, considerou que a audição 
na Comissão permitiria analisar esta questão, de uma forma mais aprofundada.  
 
Submetido a votação, o requerimento foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS-PP e 
os votos favoráveis do PS e do PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV.  

 

8. Calendarização e fixação de programa para a visita da CECC, ao Campo Militar da 
Batalha de Aljubarrota e da Zona Especial de Proteção (ZEP) 

 
Na sequência da discussão ocorrida na semana anterior, sobre este assunto, a Sra. Deputada 
Odete João (PS) considerou possível a compatibilização das duas visitas ao distrito de Leiria: a 
visita do GT da Educação Especial à CERCILEI, da parte da manhã, podendo ser antecipada 
em meia hora, e a visita ao Campo Militar da Batalha de Aljubarrota, à tarde, dada a 
proximidade entre os locais e a necessidade de uma gestão eficiente dos recursos. 
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) sublinhou a necessidade de o Grupo de Trabalho dar 
cumprimento à visita à CERCILEI, sem qualquer tipo de condicionamentos, nomeadamente em 
termos de tempo. Transmitiu ainda que o PCP não tenciona participar na visita a Aljubarrota. 
 
A Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) disse compreender as razões invocadas pelo PS, 
afirmando que é possível compatibilizar ambas as visitas. 
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) disse concordar com a proposta do PS, 
considerando que é possível agendar-se ambas as visitas para o mesmo dia. 
 
O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) manifestou também a sua concordância em relação 
a esta proposta. 
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Foi deliberado agendar ambas as visitas para o dia 9 de dezembro. 
 

9. Outros assuntos 
 

10. Data da próxima reunião 
 
Dia 4 de dezembro de 2013   

 
 
A reunião foi encerrada às 16:50 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 27 de novembro 2013 
 
 

 
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 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 Luís Fazenda 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Maria José Castelo Branco 
 Michael Seufert 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Delgado Alves 
 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 
 Maria Manuela Tender 
 Paula Baptista 
 Rosa Arezes 

 
 

 


