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ATA NÚMERO 53/XIII (2.ª) SL 

24 de janeiro de 2017 – 15h00 
 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

 

2. Aprovação das atas 

  

   

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

4. Petição n.º 213/XIII/2 - apresentada pela Associação para a Formação Tecnológica e 

Profissional da Beira Interior (AFTEBI) – Solicitam medidas com vista à defesa do ensino 

pós-secundário promovido pela Associação – 15h00 - Videoconferência 

 

1. Audição dos peticionários 

2. Deputada Relatora: Joana Mortágua - BE  

 

 

5. Petição n.º 225/XIII/2 - apresentada por Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus e outros – 

Solicitam alteração à proposta de revisão do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e 

à proposta de portaria para a vinculação extraordinária – 15h45 

 

3. Audição dos peticionários 

4. Deputada Relatora: Ana Rita Bessa – CDS-PP  

 

 

6. Projeto de Lei n.º 357/XII/XIII/2, do PCP, Regime Jurídico da Educação Especial 

 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Manuela Tender - PSD   

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12894
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12906
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40841
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7. Projeto de Lei n.º 363/XIII/2, do PCP, Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado Relator: Odete João - PS   

 

 

8. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017 – Realizar uma Europa que 

protege, capacita e defende [COM(2016)710] 

 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Joana Mortágua - BE   

 

 

9. Conta Geral do Estado de 2015 

  

   

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Ana Rita Bessa - CDS-PP 

 

 

10. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU E 

AO CONSELHO – Primeiro relatório intercalar sobre o Quadro de Parceria com países 

terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração - COM(2016)700 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado Relator: Álvaro Baptista - PSD 

 

 

11. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Uma estratégia espacial 

para a Europa - COM(2016)705 

 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado Relator: Porfírio Silva - PS 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40864
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160710.do?appLng=PT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=102421&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20536
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
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12. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES – Melhorar e modernizar o 

ensino - COM(2016)941 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Susana Lamas - PSD 

 

 

13. Projeto de Resolução n.º 578/XIII, do PCP , Defesa e valorização da Escola Pública 

 

 Redação Final 

 

14.Outros assuntos 

 

 

15.Data da próxima reunião  

 

01 de fevereiro de 2017 – 14h00 
 

——— 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

O Presidente da Comissão informou que os peticionários da Petição 225/XIII (ponto 5) tinham 

pedido o adiamento da respetiva audição. 

 

A proposta de Ordem do Dia (com esta alteração) foi aprovada por unanimidade dos 

Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

2. Aprovação das atas 

  

   

A ata da reunião de 17 de janeiro de 2017 foi aprovada por unanimidade dos Deputados dos 

Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de Projetos de Resolução 

 

Tendo baixado à Comissão o Projeto de Resolução referido abaixo, o PSD informou que 

solicitava a sua discussão na sessão plenária. 

http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40850
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Projeto de 

Resolução 

622 XIII 2 Recomenda ao Governo que 

reveja o Despacho n.º 

13531/2009, de 9 de junho, por 

forma a alargar o regulamento de 

bolsas de estudo por mérito aos 

estudantes dos cursos de Técnico 

Superior Profissional (TESP)  

Baixa 

comissão 

para 

discussão 

2017-01-23 PSD 

 

 

3.2. Propostas de alteração no âmbito das Apreciações Parlamentares n.ºs 23 e 25 ao DL 

57/2016 

 

No âmbito da discussão no Plenário, em 18 de janeiro, das Apreciações Parlamentares n.ºs 

23/XIII (BE) e 25/XIII (PCP) ao DL 57/2016, de 29 de agosto – Aprova um regime de contratação 

de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do 

conhecimento – foram apresentadas propostas de alteração ao Decreto-Lei pelos Grupos 

Parlamentares do PS, PCP, BE e CDS-PP, que baixaram à Comissão para apreciação na 

especialidade. 

 

Para essa apreciação, foi consensualizado pedir parecer a todas as entidades do setor pelo 

prazo de 2 semanas, sendo depois fixado prazo para os Grupos Parlamentares apresentarem 

outras propostas de alteração em relação aos artigos em apreciação e indicada a data da 

discussão e votação das propostas na Comissão. 

 

O Presidente da Comissão informou ainda que a ANICT – Associação Nacional dos 

Investigadores em Ciência e Tecnologia – tinha pedido para ser ouvida sobre a matéria e 

equacionou se lhe devia ser pedido contributo escrito ou concedida audiência, tendo-se 

consensualizado recebê-los em audiência. 

 

 

3.3.Convites 

 

O Presidente informou que a embaixadora da Finlândia, Tarja Laitiainen, o tinha convidado, 

bem como às Vice-Presidentes, Deputadas Margarida Mano (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), 

para um jantar que a mesma vai oferecer por ocasião da visita a Portugal do Professor Jari 

Lavonen, especialista em assuntos de ensino e formação de professores, da Universidade de 

Helsinki, que vai ser recebido na Comissão no dia 3 de fevereiro. 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40925
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40683
https://dre.pt/application/file/75216474
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Deu também conta dum convite que o Presidente & CEO da OGMA – Indústria Aeronáutica de 

Portugal, S.A. lhe dirigiu, bem como às Vice-Presidentes da Comissão, para uma visita às 

instalações da empresa.  

 

 

4. Petição n.º 213/XIII/2 - apresentada pela Associação para a Formação Tecnológica e 

Profissional da Beira Interior (AFTEBI) – Solicitam medidas com vista à defesa do ensino 

pós-secundário promovido pela Associação – 15h00 - Videoconferência 

 

A delegação da Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior 

(AFTEBI), identificada na página da Comissão, ouvida por videoconferência, fez um 

enquadramento da entidade, referiu o início de funções e as atividades desenvolvidas ao longo 

dos anos e indicou depois o seguinte, em síntese: 

1. A Associação ministra formação pós-secundária não superior, ao nível de Quadros 

Intermédios Especializados (CET-Nível V); 

2. Aposta em formações que respondam ao mercado de trabalho da região, sendo uma 

escola de referência no interior centro e a única Escola Tecnológica que se dedica ao 

setor têxtil em Portugal; 

3. Os cursos que ministra têm gerado uma empregabilidade de 78% dos diplomados e 

14% prossegue estudos no ensino superior; 

4. Os alunos que frequentam os cursos da Associação não querem ir estudar para 

instituições de ensino superior da Covilhã ou de outras cidades; 

5. Têm cerca de 500 candidatos para frequentarem cursos na Associação e de 400 

empresas interessadas em pessoas diplomadas pela mesma; 

6. A última candidatura com apoios foi em 2012, tendo os respetivos cursos terminado 

em 2015 e desde este ano não tem havido concursos para apoios financeiros 

destinados à promoção de cursos de especialização tecnológica (CET), que se 

encontram previstos na Prioridade de Intervenção 10.4 do Capital Humano e são 

atualmente geridos pelas Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional; 

7. Devido às dificuldades financeiras resultantes da falta desses apoios, tiveram de 

rescindir os contratos que tinham com vários trabalhadores, tendo ficado apenas com 

um, para assegurar as tarefas de funcionamento da Associação; 

8. No final de 2016 já fizeram a candidatura aos apoios, mas ainda não têm resposta. 

  

O Deputado Álvaro Batista (PSD) fez uma intervenção referindo a importância das escolas 

tecnológicas e realçando que os níveis de empregabilidade dos diplomados são sinal da 

qualidade dos cursos ministrados. Referiu depois a ligação da Associação ao setor têxtil e a 

necessidade de preocupação com os jovens e o interior, considerando que devem ser abertas 

candidaturas para os apoios em causa.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12894
http://arnet/Paginas/Homepage.aspx
http://arnet/Paginas/Homepage.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=103808
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Pediu depois confirmação de que têm 500 candidatos para os cursos, perguntou quantas 

empresas estão a ser privadas dos diplomados e questionou se tinham condições para realizar 

os cursos, no caso de haver aprovação da candidatura a apoios. 

 

A Deputada Odete João (PS) indicou que os cursos técnicos superiores profissionais têm 

sobreposição em relação aos cursos da área tecnológica e esvaziam a oferta das escolas 

tecnológicas. Informou depois que o Instituto Politécnico de Leiria abre cursos onde haja 

empresas que absorvam os diplomados e perguntou se tinham outras ofertas formativas que 

respondam a necessidades do mercado de trabalho. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) questionou se desde 2012 não tinham tido candidaturas 

aprovadas, tendo os respetivos cursos terminado em 2015. Referiu depois a passagem para as 

Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional da iniciativa das candidaturas para 

apoios e informou que vão perguntar ao Governo como se articulam os vários tipos de oferta 

formativa. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) pediu confirmação do facto de não terem candidaturas 

aprovadas desde 2012 e referiu que a matéria em causa passa por vários Ministérios. Indicou 

depois que, em teoria, os cursos técnicos superiores profissionais são ministrados nos 

Institutos Politécnicos e os cursos tecnológicos nas escolas tecnológicas. 

 

Perguntou ainda se os 500 candidatos aos cursos estão a obter respostas formativas e quais as 

respostas para as cerca de 400 empresas que perguntavam os diplomados pela Associação. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) pediu maior concretização dos efeitos resultantes da situação, 

questionou qual o montante de apoios em questão normalmente atribuídos para a abertura 

dos cursos e informou que iriam ponderar que diligências deviam fazer. 

 

Em resposta às perguntas e observações colocadas, os representantes da Associação referiram 

o seguinte: 

1. No final de 2016 apuraram 500 candidatos interessados nos seus cursos, podendo o 

número ser atualmente diferente; 

2. Os cursos técnicos superiores profissionais não substituem os CET e não têm 

proximidade a nível de resposta; 

3. Pedem a clarificação da matéria e a definição de quem ministrará os cursos; 

4. As 400 empresas referidas validaram a oferta formativa que pretendem fazer; 

5. Entretanto têm promovido formação contínua para empresas; 

6. A Associação foi criada para ministrar cursos tecnológicos, complementares a outras 

formações; 

7. Não há sobreposição entre os cursos técnicos superiores profissionais e as escolas 

tecnológicas; 
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8. A alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados é um bom reconhecimento por 

parte das empresas; 

9. A Associação é decisiva para a região; 

10. Verifica-se uma grande disparidade nas verbas aplicadas no âmbito das Comissões de 

Coordenação Norte e Centro. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão. 

 

 

5. Projeto de Lei n.º 357/XII/XIII/2, do PCP, Regime Jurídico da Educação Especial 

 

 

O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Manuela Tender (PSD), tendo sido 

aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e 

PCP. 

 

6. Projeto de Lei n.º 363/XIII/2, do PCP, Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

 

 

Adiado. 

 

 

7. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017 – Realizar uma Europa que 

protege, capacita e defende [COM(2016)710] 

 

 

Adiado. 

 

8. Conta Geral do Estado de 2015 

  

   

Adiado. 

 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU E 

AO CONSELHO – Primeiro relatório intercalar sobre o Quadro de Parceria com países 

terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração - COM(2016)700 

 

O parecer foi apresentado pelo relator, Deputado Álvaro Batista (PSD), tendo as Deputadas 

Ana Mesquita (PCP) e Joana Mortágua (BE) manifestado discordância em relação a algumas 

das respetivas conclusões. Nesta sequência, o parecer foi aprovado com os votos a favor dos 

Deputados do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos contra das Deputadas do BE e do PCP.   

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=103808
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40841
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40864
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160710.do?appLng=PT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=102421&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20536
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10. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Uma estratégia espacial 

para a Europa - COM(2016)705 

 

 

O relator do parecer sobre a iniciativa europeia em causa, Deputado Porfírio Silva (PS), referiu 

que só deveria haver escrutínio destas iniciativas se houvesse uma mais-valia da Comissão e 

nomeadamente informação do Governo, pelo que propôs que esta fosse solicitada e em face 

da mesma seria reponderada a realização ou não de escrutínio. A proposta mereceu o 

consenso dos restantes Deputados.  

 

 

11. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES – Melhorar e modernizar o 

ensino - COM(2016)941 

 

Adiado. 

 

 

13.Projeto de Resolução n.º  578/XIII, do PCP, Defesa e valorização da Escola Pública 

 

A redação final do Projeto de Resolução foi aprovada por unanimidade dos Deputados dos 

Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

 

14.Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

15.Data da próxima reunião  

 

01 de fevereiro de 2017 – 14h00 

 

A reunião foi encerrada às 16 horas e 25 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 1 de fevereiro de 2017. 

http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=20796
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40850
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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 

 Diogo Leão 

 Joana Mortágua 

 Luís Monteiro 

 Maria Augusta Santos 

 Maria Germana Rocha 

 Maria Manuela Tender 

 Odete João 

 Pedro Alves 

 Pedro Pimpão 

 Porfírio Silva 

 Sandra Pontedeira 

 Álvaro Batista 

 Susana Lamas 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Ilda Araújo Novo 

 Laura Monteiro Magalhães 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Emília Santos 

 João Torres 

 Margarida Mano 

 Nilza de Sena 

 Susana Amador 


