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ATA NÚMERO 42/XIII (2.ª) 

26.outubro.2016 – 14h30 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 
2. Comunicações do Presidente 
 

 

3. Proposta de Lei n.º 37/XIII/2.ª – Aprova o Orçamento do Estado para 2017 
 
 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado Relator:  André Pinotes - PS   
 

 

4. Outros assuntos 
 
 
5. Data da próxima reunião  

 

2 de novembro de 2016, às 15.00 horas 

 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, 

PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
1. Comunicações do Presidente 
 

2.1. Regulamentação das leis/informações prestadas à AR 

 

O Presidente da Comissão referiu que tinham sido aprovadas na 1.ª Sessão 2 Leis, e a Lei 

12/2016 - Elimina a requalificação de docentes - não carece de regulamentação, enquanto a 

Lei 16/2016 - Revoga a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades - aguarda 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40721
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regulamentação da reconstituição da situação dos docentes excluídos dos concursos, não 

estando estabelecido prazo para a mesma.  

 

Informou ainda que a Lei 60/2009 - Educação sexual em meio escolar - prevê a remessa à 

Assembleia dum relatório de avaliação global sobre a aplicação da educação sexual nas 

escolas, que o Governo remeteu em 2014, mas não foram remetidas  informações posteriores, 

nomeadamente da sequência das  Recomendações do relatório. 

 

Por último, referiu que as informações seriam analisadas numa próxima Conferência de 

Presidentes de Comissões, tendo solicitado propostas ou comentários que entendessem 

pertinentes. Não se registaram outras intervenções. 

 

2.2. Hipótese de Audição do Grupo de Trabalho que elaborou o Relatório sobre a Avaliação 

do Acesso ao Ensino Superior 

 

Pôs depois à consideração a hipótese de se fazer na reunião de 2 de novembro a audição do 

Grupo de Trabalho que elaborou o Relatório sobre a Avaliação do Acesso ao Ensino Superior 

(diagnóstico e questões para debate), tendo havido acordo por parte dos Deputados dos vários 

Grupos Parlamentares. 

 

2.3. Pedido de audiência dos Presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, para 

apresentação da posição resultante das reuniões havidas nos dias 9 de setembro e 18 

de outubro de 2016 

 

Foi também deliberado agendar para a reunião de 2 de novembro a audiência aos Presidentes 

dos Conselhos Gerais dos Institutos Politécnicos, para apresentaram a sua posição sobre a 

hipótese de ministrarem doutoramento e sobre a alteração da designação dos Politécnicos 

para universidades de ciências aplicadas, a utilizar nas relações internacionais. 

 

2. Proposta de Lei n.º 37/XIII/2.ª – Aprova o Orçamento do Estado para 2017 
 
 

O relator do parecer, Deputado André Pinotes (PS) fez a sua apresentação, tendo referido, em 

síntese, o aumento da despesa  no ensino não superior e superior e o reforço a nível das metas 

2020. 

 

Interveio depois a Deputada Germana Rocha (PSD), referindo que o PSD considera que se 

devia referir a falta de elementos da execução orçamental previsional respeitantes a 2016, os 

quais são exigidos na Lei de Execução Orçamental e que se isso não fosse feito o PSD não 

poderia votar favoravelmente o parecer. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40721
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As Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Margarida Mano (PSD) reiteraram a importância dos 

documentos para a análise. 

 

O Deputado André Pinotes (PS) defendeu que o relatório espelha os dados existentes. 

 

O parecer foi depois aprovado por maioria, com os votos a favor dos Deputados do PS, do BE e 

do PCP, o voto contra do PSD e a abstenção do CDS-PP. 

 

 

3. Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 
 
4. Data da próxima reunião  

 

2 de novembro de 2016, às 15.00 horas 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14 horas e 55 minutos. 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 2 de novembro de 2016. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

Alexandre Quintanilha 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 André Pinotes Batista 
 Emília Santos 
 Ilda Araújo Novo 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 José Cesário 
 Palmira Maciel 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Joana Mortágua 
 João Torres 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 
 


