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ATA NÚMERO 29/XV/1.ª SL 

 

Aos quatro dias do mês de janeiro de 2023, pelas 10:00 horas, reuniu-se a Comissão 

de Educação e Ciência, no Auditório Almeida Santos do Palácio de S. Bento, na 

presença das Senhoras e 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. Audição do Ministro da Educação no âmbito da política geral do Ministério, nos 

termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia 

da República – 10h00 - Confirmada 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Informação sobre baixa e distribuição de iniciativas 

 

i. Projetos de Lei – generalidade 

 

• Projeto de Lei 420/XV/1.ª (PSD) - Cria o Estatuto do Estudante Praticante de 

Atividades Artísticas no Ensino Superior 

 

• Projeto de Lei 428/XV/1.ª (CH) - Altera a Lei n. º 37/2003, de 22 de agosto, 

assegurando a introdução de complemento de insularidade aplicável ao 

financiamento dos estabelecimentos de ensino superior das Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores 

 

 

ii. Projetos de Resolução – generalidade 

 

• Projeto de Resolução n.º 334/XV/1ª (L) - Pela criação de um Estatuto de 

Estudante do Ensino Superior para Refugiadas Afegãs 

 

 

iii. Petições 

 

• Petição n.º 94/XV/1.ª - Pela contagem do tempo de serviço dos educadores 

de infância em creche 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152171
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152181
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152209
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13828
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3.2. Pedidos de audiência 

  

• Do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) 

 

 

3.3. Relatórios das audições do Grupo de Trabalho - Apreciação na 

Especialidade dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico, no 

âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre ensino 

superior politécnico [Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos), Projeto de Lei 

n.º 115/XV/1.ª (PCP) e Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE)] 

 

 

4. Outros assuntos 

 

 

5. Data das próximas reuniões 

 
 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A proposta de ordem do dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados do PS, PSD, 

CH e PCP registando-se a ausência dos Deputados da IL e do BE. 

 

2. Audição do Ministro da Educação no âmbito da política geral do Ministério, nos 

termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia 

da República – 10h00 - Confirmada 

 

A Vice-Presidente da Comissão, Deputada Germana Rocha, deu as boas-vindas ao 

Ministro da Educação e ao Secretário de Estado da Educação e lembrou a grelha de 

tempos da audição. 

Na sua intervenção inicial o Senhor Ministro explicitou as políticas em curso no âmbito 

das suas competências. 

Na 1.ª ronda intervieram os Senhores Deputados António Cunha (PSD), Maria Emília 

Apolinário (PSD), Carla Madureira (PSD), Porfírio Silva (PS), Tiago Estevão Martins 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121562
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(PS), Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Carla Castro (IL), Alfredo Maia (PCP) e Joana 

Mortágua (BE), que fizeram perguntas e apreciações, tendo o Senhor Ministro 

respondido individualmente às questões colocadas.  

Na 2.ª ronda intervieram os Senhores Deputados Inês Barroso (PSD), Lúcia Araújo (PS), 

Rita Matias (CH), Alfredo Maia (PCP), Joana Mortágua (BE), Sónia Ramos (PSD), Bruno 

Aragão (PS), António Cunha (PSD), Agostinho Santa (PS), Gabriela Fonseca (PSD), 

Catarina Lobo (PS), Fernanda Velez (PSD), Ana Isabel Santos (PS), António Topa 

Gomes (PSD), António Maló de Abreu (PSD), Guilherme Almeida (PSD), João Marques 

(PSD), Alexandre Poço (PSD) e Claúdia André (PSD), tendo o Senhor Ministro e o 

Senhor Secretário de Estado respondido em conjunto às várias intervenções. 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e constitui parte 

integrante desta ata, pelo que se dispensa um desenvolvimento aprofundado nesta 

sede. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Informação sobre baixa e distribuição de iniciativas 

 

i. Projetos de Lei – generalidade 

 

A Senhora Vice-Presidente informou que o Projeto de Lei 420/XV/1.ª (PSD) - Cria o 

Estatuto do Estudante Praticante de Atividades Artísticas no Ensino Superior, tinha 

baixado à 8.ª Comissão em 19 de dezembro de 2022, que caberia ao Grupo Parlamentar 

do PS elaborar o parecer e que a apresentação do mesmo seria agendada para a 

reunião do dia 17 de janeiro de 2023. O Grupo Parlamentar do PS informou que indicaria 

posteriormente o Deputado relator deste parecer.  

Relativamente ao Projeto de Lei 428/XV/1.ª (CH) - Altera a Lei n. º 37/2003, de 22 de 

agosto, assegurando a introdução de complemento de insularidade aplicável ao 

financiamento dos estabelecimentos de ensino superior das Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores, informou a Senhora Vice-Presidente que havia baixado à 8.ª 

Comissão em 21 de dezembro de 2022 tendo sido arrastado para a reunião plenária 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127863
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152171
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152181
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daquele mesmo dia, 4 de janeiro. Assim, informar-se-ia o Senhor Presidente da 

Assembleia da República não ter havido tempo para elaboração de parecer. 

 

ii. Projetos de Resolução – generalidade 

 

A Senhora Vice-Presidente informou que o Projeto de Resolução n.º 334/XV/1ª (L) - 

Pela criação de um Estatuto de Estudante do Ensino Superior para Refugiadas Afegãs, 

tinha baixado à 8.ª Comissão em 3 de janeiro de 2023 e que o Grupo Parlamentar do 

Livre tinha sido questionado se pretendia a sua discussão em Comissão ou no Plenário, 

mas até ao momento ainda não se tinha pronunciado.  

iii. Petições 

 

Informou a Senhora Vice-Presidente que a  Petição n.º 94/XV/1.ª - Pela contagem do 

tempo de serviço dos educadores de infância em creche, com 40 assinaturas havia 

baixado à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (10.ª CTSSI) para 

apreciação, com conhecimento à 8.ª Comissão. 

 

3.2. Pedidos de audiência 

  

• Do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) 

 

A Senhora Vice-Presidente informou que o SIPE havia solicitado uma audição à 8.ª 

Comissão para debater o estado atual da Educação, com vista à melhoria das políticas 

educativas, penalizadoras da carreira docente e da escola pública, e assim questionou 

se a Comissão iria conceder uma audiência a esta entidade em Comissão, tendo a 

mesma deliberado afirmativamente. 

3.3. Relatórios das audições do Grupo de Trabalho - Apreciação na 

Especialidade dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico, no 

âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre ensino 

superior politécnico [Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos), Projeto de Lei 

n.º 115/XV/1.ª (PCP) e Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE)] 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152209
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13828
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121562
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✓ Professora Doutora Sónia Cardoso e Professora Doutora Teresa Carvalho – 

06/12/2022 

✓ Professor Doutor José Ferreira Gomes e Professor Doutor João Queiró – 

14/12/2022 

 

Os relatórios foram aprovados por unanimidade dos deputados dos Grupos 

parlamentares do PS, PSD, CH e PCP registando-se a ausência dos Deputados da IL 

e do BE. 

 

4. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

5. Data das próximas reuniões 

 

Por fim, informou a Senhora Vice-Presidente que a próxima reunião da Comissão teria 

lugar no dia 10 de janeiro após a Conferência no âmbito da apreciação na especialidade 

dos projetos de lei do ensino superior politécnico. O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) 

tomou a palavra para dar algumas informações acerca da Conferência, nomeadamente, 

a impossibilidade de um dos oradores convidados estar presente e, como tal, ainda 

estava por confirmar o 4.º orador; o acolhimento da sugestão feita pelo Grupo 

Parlamentar do BE no sentido de ser alargado tempo de discussão; e a confirmação de 

que os convites para a Conferência já terem sido enviados. O Senhor Deputado Alfredo 

Maia (PCP) informou que por sobreposição de agenda não lhe seria possível estar 

presente na Conferência nem na reunião do dia 10 de janeiro. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h58, dela se tendo lavrado a 

presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

Palácio de São Bento, 04 de janeiro de 2023. 

 

A VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

(Germana Rocha)  
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Agostinho Santa (PS) 
 Ana Isabel Santos (PS) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Catarina Lobo (PS) 
 Eduardo Alves (PS) 
 Lúcia Araújo Da Silva (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Rosa Venâncio (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 António Cunha (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Germana Rocha (PSD) 
 Inês Barroso (PSD) 
 Joana Barata Lopes (PSD) 
 Maria Emília Apolinário (PSD) 
 Sónia Ramos (PSD) 
 Gabriel Mithá Ribeiro (CH) 
 Carla Castro (IL) 
 Alfredo Maia (PCP) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Carla Sousa (PS) 
 José Carlos Alexandrino (PS) 
 José Pedro Ferreira (PS) 
 Maria João Castro (PS) 
 Pompeu Martins (PS) 
 António Topa Gomes (PSD) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Gabriela Fonseca (PSD) 
 Hugo Martins De Carvalho (PSD) 
 João Marques (PSD) 
 Rita Matias (CH) 
 Cristina Sousa (PS) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Fernando José (PS) 
 Rui Cruz (PSD) 
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Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Palmira Maciel (PS) 
 


