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ATA NÚMERO 120/XII/2ª SL 

02.abril.2013 – 15h00 
 

Aos 2 dias do mês de abril de 2013, pelas 15:00 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 Dr. Miguel Neiva – Projeto ColorADD 

 

5. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição de 

diversas entidades sobre a falta de condições materiais e humanas da Escola Pública 

 

 Análise e votação 
 

6. Outros assuntos 
 
 

7. Data da próxima reunião 
 
Dia 03.abril.2013 - 09h30 – Conferência Currículos do Ensino Profissional 

 
 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) solicitou o adiamento do ponto 5 para a próxima 
reunião da Comissão, o que foi aceite. 
 
Foi também deliberado adiar o ponto 2. 
 
Com estas alterações, a Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes 
do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV. 
 

2. Aprovação de ata 
 
Adiado. 
 

3. Comunicações do Presidente 
 
 
3.1. O Sr. Presidente comunicou que baixou à Comissão a Proposta de Lei n.º 137/XII do 

Governo, que procede à segunda alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que 
estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à 
intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos 
com segurança.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
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A Comissão deliberou propor ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude que 
efetue a apresentação, querendo, no dia 9 de abril, a seguir à audição regimental. 
Cabendo ao PEV a elaboração do parecer, foi deliberado que o mesmo passará para o 
PSD, devendo ser apreciado em 16 de abril.  

 
3.2. O Sr. Presidente informou que o Grupo de Trabalho da Educação Especial vai realizar uma 

visita de trabalho à CERCICA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Cascais, no próximo dia 9 de abril, pelas 10h00. 

 
3.3. Transmitiu ainda que a visita ao Projeto Querença, em Loulé, no âmbito da Ciência, 

encontra-se agendada para o dia 8 de abril, estando prevista a presença dos Srs. 
Deputados Elza Pais (PS), Maria José Castelo Branco (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur 
Rego (CDS-PP) e Paulo Sá (PCP). 

 
3.4. Informou também que a Conferência sobre Reflexão sobre os currículos de ensino 

profissional na escola pública, agendada para o dia 3 de abril, a partir das 09h30, conta já 
com 131 inscrições. 

 
3.5. Comunicou ainda que a Associação Portuguesa de Criminologia dirigiu um pedido de 

audiência à 8.ª Comissão e à Comissão de Segurança Social e Trabalho, para abordar 

questões como o ensino de Criminologia em Portugal, a sua multisciplinariedade e a não 

existência daquela profissão na base de dados de Recursos Humanos da Administração 

Pública. Foi deliberado que a audiência será concedida através do sistema do deputado 

piloto, cabendo ao PSD a indicação do Deputado que procederá ao seu agendamento.  

 

3.6. Foram apreciados os relatórios das audiências concedidas à ANSOL - Associação 
Nacional para o Software Livre e à AGECOP - Associação para a Gestão da Cópia 
Privada, não se tendo registado quaisquer observações sobre os mesmos. 

 
3.7.  Por último, o Sr. Presidente referiu-se à discussão havida na Conferência de Presidentes 

das Comissões, de 28 de março último, sobre a fusão de textos dos Projetos de 
Resolução, em fase de redação final, tendo sido aprovada a seguinte metodologia: sempre 
que haja projetos de resolução com textos semelhantes, de diferentes Grupos 
Parlamentares, ainda que o debate seja feito em plenário, deve esse órgão suspender a 
votação e fazer baixar os textos à comissão, para esta avaliar a preparação de um único 
texto que, caso exista acordo nesse sentido dos GP proponentes, será depois votado em 
Plenário.  

 

4. Audição do Dr. Miguel Neiva – Projeto Collor Add 

 
Estiveram presentes os seguintes representantes do Projeto ColorADD: Miguel Neiva, João 
Paulo Pinto Machado e Pedro Meireles. 
 
O Sr. Presidente da Comissão felicitou o Dr. Miguel Neiva pelo projeto inovador e inclusivo na 
área do daltonismo e também pelo Prémio dos Direitos Humanos com que foi recentemente 
distinguindo pela Assembleia da República. 
 
O Dr. Miguel Neiva começou por agradecer o reconhecimento da Assembleia da República e 
fez uma breve apresentação do projeto, que resultou de uma investigação de 8 anos e que 
pretende incluir sem discriminar, oferecendo ao Daltónico a independência aquisitiva, fácil 
integração social em situações onde a escolha da cor é relevante, minimizando o sentimento 
de perda gerado pela errada interpretação da cor, e consequente aumento de bem estar e 
autoconfiança. 
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O daltonismo ou a cegueira da cor constitui uma limitação que afeta 10% da população mundial 
masculina, aproximadamente 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Desenvolvido a partir 
das três cores primárias representadas através de símbolos gráficos, o código ColorADD 
assenta no conceito de adição de cores, permitindo aos daltónicos relacionar os símbolos e 
facilmente identificar toda a paleta. O branco e o preto surgem para orientar as tonalidades 
claras e escuras. 
 
O Dr. Miguel Neiva realçou que o ColorADD é um projeto único, inclusivo, universal e 
transversal, que permite ultrapassar os constrangimentos dos daltónicos de todos os 
quadrantes da sociedade, independentemente da localização geográfica, cultura, língua, 
religião, e que pode ser aplicado em diversas áreas, referindo alguns exemplos de 
implementação; educação, hospitais, transportes, acessibilidades, têxteis, calçado, parques de 
estacionamento, museus, eventos.   
 
Solicitou ainda o apoio na divulgação deste projeto pelo Mundo, para que outras pessoas 
possam dele beneficiar, entendendo que este pode ser um legado português para a 
Humanidade. 
 
A Sra. Deputada Margarida Almeida (PSD) felicitou o Dr. Miguel Neiva e a sua equipa pelo 
projeto inovador e sobretudo inclusivo, referindo que o Grupo de Trabalho da Educação 
Especial analisou com muito interesse o documento remetido à Comissão. Destacou ainda o 
interesse do Ministério da Educação e Ciência por este projeto e a sua importância para os 
alunos daltónicos. 
 
O Sr. Deputado Jacinto Serrão (PS) felicitou a equipa pelo trabalho que desenvolve e que tem 
um impacto muito relevante ao nível da integração de pessoas com este tipo de 
constrangimentos. Considerou esta uma ferramenta didática muito útil e questionou se estão já 
previstas alterações de natureza curricular e programática. Perguntou ainda se esta simbologia 
colide com a linguagem braile. 
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) felicitou a equipa pelo projeto que desenvolve e cujas 
potencialidades são transversais e destacou o protocolo com o Ministério da Educação e 
Ciência e o reconhecimento da Assembleia da República, considerando que dão prova da 
valorização da dimensão humana do projeto. Questionou ainda sobre o número de pessoas 
com problemas de daltonismo em Portugal e se existem diferentes gradações do problema. 
Perguntou, por fim, como se aplica este sistema ao nível informático. 
 
A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) deu o seu testemunho enquanto filha e mãe de 
pessoas com problemas de daltonismo, referindo que pode ser mais ou menos debilitante, 
consoante o grau. Perguntou se este sistema tem a possibilidade de se desenvolver para um 
sistema de nuance de cores. Disponibilizou-se para qualquer apoio de que necessitem. 
 
Respondendo às questões colocadas, o Dr. Miguel Neiva afirmou que este é um projeto 
transversal, pese embora não tenham ainda sido identificados todos os âmbitos em que pode 
se aplicado. Afirmou que não existe uma estimativa real do número de daltónicos em Portugal, 
prevendo-se que rondem os 10%, sendo que 2% destes são mulheres. Relativamente ao 
braile, referiu que a ideia foi isolar os daltónicos dos cegos, e lembrou que o braile não é 
universal. 
 
Relativamente ao protocolo com o Ministério da Educação e Ciência, esclareceu que será 
avaliado no prazo de 2 ou 3 anos e sobre a eventual alteração dos conteúdos programáticos, 
considerou que o Ministério da Educação e Ciência tem uma atitude conservadora. 
 
Por último, afirmou que gostaria de poder contar com todos os membros da Comissão no 
sentido de aumentar o nível de conhecimento do problema do daltonismo e da solução 
ColorADD a nível nacional e internacional, nomeadamente através do contacto privilegiado de 
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que dispõem com Grupos Parlamentares na Europa e nos Países da Comunidade Lusófona, e 
ainda de promover a utilização do código ColorADD no setor público e empresarial do Estado. 

 
Disse ainda aceitar o repto do Sr. Presidente da Comissão, no sentido de efetuar uma proposta 
de implementação do código ColorADD na Assembleia da Republica, em moldes e suportes 
que se demonstrem relevantes. 

 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 
Comissão, na Internet. 
 

5. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição de 

diversas entidades sobre a falta de condições materiais e humanas da Escola Pública 

 
Adiado. 
 

6. Outros assuntos 
 
 

7. Data da próxima reunião 
 
Dia 03.abril.2013 - 09h30 – Conferência Currículos do Ensino Profissional 

 
 

A reunião foi encerrada às 17:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 
lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 02 de abril 2013 
 
 
 

 
O PRESIDENTE  

 
 
 

 (Ribeiro e Castro) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94926
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94926
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Folha de Presenças 

 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 Acácio Pinto 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Duarte Marques 
 Inês de Medeiros 
 José Ribeiro e Castro 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria José Castelo Branco 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rui Jorge Santos 
 Rui Pedro Duarte 
 Ana Oliveira 
 Elza Pais 
 Jacinto Serrão 
 João Prata 
 Laurentino Dias 
 Maria Manuela Tender 
 Rosa Arezes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carlos Enes 
 Emídio Guerreiro 
 Isilda Aguincha 
 Luís Fazenda 
 Michael Seufert 
 Miguel Tiago 
 Pedro Delgado Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Heloísa Apolónia 
 
 


