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ORDEM DO DIA 
 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

2. Definição da metodologia dos trabalhos até ao final da sessão legislativa  
 

3. Outros assuntos 
 

4. Data da próxima reunião  
 

4 de julho de 2017, às 15.00 horas – Audição Regimental Ministro da Educação  

 

--- 

Não tendo sido suscitada qualquer questão quanto à aprovação da proposta de Ordem 

do Dia (OD), passou-se de imediato para o ponto 2, tendo o Senhor Presidente, 

Deputado Alexandre Quintanilha, dado início aos trabalhos, solicitando que os Senhores 

Coordenadores manifestassem a sua concordância, ou não, quanto OD a proposta para 

dia 4 de julho, considerando que se encontra prevista audição regimental do Ministro 

da Educação.  

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu concordar que o pedido de audiência do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette – Odivelas (AEAC) fosse 

feito por deputado piloto. Quanto ao ponto 15, referiu ter indicação de que os trabalhos 

não estavam fechados, mas que suponha como possível a sua conclusão. 

  

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) manifestou concordância com a OD para 4 de 

julho e a audiência no formato de deputado piloto.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu concordar com a OD para 4 de julho e 

que a audiência fosse por deputado piloto. Quanto ao ponto 15 pensa que faltará 

apenas uma reunião para fechar a redação.  

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) deu o seu acordo à OD proposta para dia 4 de 

julho. 

 

Passou-se, de seguida, para a análise do processo legislativo pendente em comissão, 

tendo sido tomadas as seguintes decisões:  

 

 



1. Iniciativas sobre o número de alunos por turma  

 

Projeto 

de Lei 

154 XIII 1 Estabelece um número 

máximo de alunos por turma e 

por docente na educação pré-

escolar e nos ensinos básico e 

secundário 

Baixa comissão 

especialidade 

2016-10-07 BE  

Projeto 

de Lei 

148 XIII 1 Estabelece medidas de 

redução do número de alunos 

por turma visando a melhoria 

do processo de ensino-

aprendizagem 

Baixa comissão 

especialidade 

2016-10-07 PCP  

Projeto 

de Lei 

16 XIII 1 Estipula o número máximo de 

alunos por turma 

Baixa comissão 

especialidade 

2016-10-07 PEV  

 

O Senhor Presidente informou que o PEV continuava a pretender a discussão e votação 

do seu projeto em sede de especialidade.  

As Senhoras Deputadas Joana Mortágua (BE) e Ana Mesquita (PCP) pronunciaram-se, na 

qualidade de proponentes das restantes iniciativas, no sentido de tentarem chegar a 

acordo com o Grupo Parlamentar do PEV para o agendamento das respetivas iniciativas, 

com vista à sua discussão e votação em sede de especialidade.  

 

2. Iniciativas sobre apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais 

no ensino superior 

 

Projeto de 

Lei 

329 XIII 2 Acessibilidade efectiva para 

todos os estudantes com 

Necessidades Educativas 

Especiais no Ensino Superior 

Nova 

apreciação 

comissão 

generalidade 

2016-10-21 PAN  

Projeto de 

Lei 

321 XIII 2 Isenção de propinas no 

primeiro e segundo ciclos de 

estudos no ensino superior 

para estudantes com 

deficiência 

Nova 

apreciação 

comissão 

generalidade 

2016-10-21 BE  

Projeto de 

Resolução 

516 XIII 2 Apoio aos estudantes com 

necessidades educativas 

especiais no Ensino Superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2016-10-21 BE  

Projeto de 

Resolução 

515 XIII 2 Recomenda ao governo 

português que elabore um 

Nova Baixa 

Comissão 

2016-10-21 PAN  
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plano de acção que permita 

uma efectiva acessibilidade 

dos alunos com necessidades 

educativas especiais ao 

ensino superior 

para 

Discussão 

Projeto de 

Resolução 

514 XIII 2 Respostas, ao nível do ensino 

superior, para estudantes 

com necessidades educativas 

especiais (NEE) 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2016-10-21 PEV  

Projeto de 

Resolução 

511 XIII 2 Por um ensino público e 

inclusivo no Ensino Superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2016-10-21 PCP  

Projeto de 

Resolução 

358 XIII 1 Estudantes com 

Necessidades Educativas 

Especiais no Ensino Superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2016-10-21 PS  

Projeto de 

Resolução 

512 XIII 2 Por uma maior inclusão dos 

Estudantes com 

Necessidades Educativas 

Especiais no Ensino Superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2016-10-21 PSD  

 

 

O Senhor Presidente informou que se encontra agendada para dia 6 de julho reunião do 

Grupo de Trabalho da Educação Especial para discussão destas iniciativas.  

Os Senhores Coordenadores propuseram que a apreciação destas iniciativas fosse 

agendada para a reunião de dia 11 de julho.  

 

3. Medidas de combate ao abandono escolar 

 

Projeto de 

Resolução 

699 XIII 2 Recomenda ao Governo um 

estudo sobre insucesso e 

abandono no ensino superior, 

para melhor definição de 

políticas de combate a esses 

fenómenos 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 PS  

Projeto de 

Resolução 

709 XIII 2 Medidas para o 

aprofundamento de 

mecanismos de ação social e 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 BE  
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de combate ao abandono 

escolar no ensino superior 

Projeto de 

Resolução 

707 XIII 2 Recomenda ao Governo o 

reforço das medidas de apoio 

aos estudantes do ensino 

superior, como forma de 

combate ao abandono escolar 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 PAN  

Projeto de 

Resolução 

698 XIII 2 Recomenda ao Governo que 

promova medidas de combate 

ao abandono escolar no 

ensino superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 CDS-PP  

Projeto de 

Resolução 

696 XIII 2 Recomenda ao Governo a 

adoção de medidas para 

combater o abandono escolar 

no Ensino Superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 PCP  

Projeto de 

Resolução 

602 XIII 2 Recomenda ao Governo o 

combate ao abandono escolar 

no ensino superior 

Nova Baixa 

Comissão 

para 

Discussão 

2017-03-10 PSD  

 

O Senhor Presidente informou que o Grupo de Trabalho sobre o Abandono Escolar 

encontra-se a ultimar uma proposta de texto de substituição e, por tal motivo, foi 

proposto o agendamento da discussão destas iniciativas para o dia 4 de julho.  

 

4. Projeto de lei de desmaterialização manuais escolares 

 

Projeto 

de Lei 

486 XIII 2 Desmaterialização de 

manuais e de outros 

materiais escolares 

Baixa comissão 

especialidade 

2017-04-07 PEV  

 

O Senhor Presidente informou que a discussão desta iniciativa em sede de especialidade 

foi agendada para 4 de julho.  

 

5. Projeto de lei de oferta de bebida vegetal, no âmbito do programa de leite 

escolar 

 

Projeto 

de Lei 

530 XIII 2 Estabelece a oferta 

alternativa de bebida vegetal, 

no âmbito do programa de 

Baixa comissão 

distribuição 

2017-06-05 PEV  
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leite escolar, promovendo 

alteração ao Decreto-Lei nº 

55/2009, de 2 de março 

inicial 

generalidade 

 

O Senhor Presidente salientou a necessidade de indicação de Deputado Relator para a 

iniciativa, com vista à elaboração de parecer.  

Os Senhores Deputados Coordenadores entenderam que, estando suspensa a 

elaboração de notas técnicas pelos serviços, se deveria aguardar pelo início da próxima 

sessão legislativa e retoma dos trabalhos em conformidade.  

 

6. Projeto de Lei de desincentivo à venda de alimentos com excesso de açúcar, 

gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas  

 

Projeto 

de Lei 

532 XIII 2 Desincentiva a venda de 

alimentos com excesso de 

açúcar, gordura e sal nas 

máquinas de venda 

automática em escolas, 

procedendo à alteração do 

Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 

de março 

Baixa comissão 

distribuição 

inicial 

generalidade 

2017-06-05 PEV 

 

O Senhor Presidente indicou a necessidade de indicação de Deputado Relator para a 

iniciativa, com vista à elaboração de parecer.  

Os Senhores Deputados Coordenadores entenderam que, estando suspensa a 

elaboração de notas técnicas pelos serviços, se deveria aguarda pelo início da próxima 

sessão legislativa e retoma dos trabalhos em conformidade.  

 

7. Projeto de Lei que alarga a gratuitidade do acesso ao serviço de transporte 

escolar a todos os alunos do ensino obrigatório  

 

Projeto 

de Lei 

556 XIII 2 Alarga a gratuitidade do 

acesso ao serviço de 

transporte escolar a todos os 

alunos do ensino obrigatório, 

procedendo a alteração ao 

Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 

de março 

Baixa comissão 

distribuição 

inicial 

generalidade 

2017-06-19 PEV  

 

O Senhor Presidente indicou encontrar-se indicado como Relatora a Senhora Deputada 

Nilza de Sena (PSD), encontrando-se por elaborar o respetivo parecer.  
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Considerando que os Senhores Deputados Coordenadores entendem que, estando 

suspensa a elaboração de notas técnicas pelos serviços, se deveria aguarda pelo início 

da próxima sessão legislativa e retoma dos trabalhos em conformidade, foi a elaboração 

deste parecer adiado para tal data.  

 

8. Projeto de Resolução sobre a Escola El-Rei D. Manuel I, em Alcochete  

 

Projeto de 

Resolução 

763 XIII 2 Remoção das placas de 

fibrocimento com amianto na 

escola El-Rei D. Manuel I, em 

Alcochete 

Baixa 

comissão 

para 

discussão 

2017-03-22 BE  

Projeto de 

Resolução 

918 XIII 2 Recomenda ao Governo que 

proceda à urgente reabilitação 

e ampliação da Escola El 2,3 El-

Rei D. Manuel I, de Alcochete, 

e remova todas as placas de 

fibrocimento com amianto 

Baixa 

comissão 

para 

discussão 

2017-06-12 CDS-

PP 

Projeto de 

Resolução 

931 XIII 2 Requalificação e ampliação 

urgente da Escola Básica de 2º 

e 3º ciclos El-Rei D. Manuel I 

em Alcochete 

Baixa 

comissão 

para 

discussão 

2017-06-19 PCP  

 

O Senhor Presidente informou que se encontra agendada a discussão destas iniciativas 

para 4 de julho.  

 

9. Projeto de Resolução sobre acesso à educação pré-escolar  

 

Projeto de 

Resolução 

900 XIII 2 Recomenda que o Governo 

garanta o acesso à educação pré-

escolar para todas as crianças a 

partir dos 3 anos e o alargamento 

da ação social escolar, no âmbito 

do combate à pobreza infantil  

Baixa 

comissão 

para 

discussão 

2017-06-05 BE  

 

O Senhor Presidente questionou o BE se pretendiam a discussão do Projeto de 

Resolução em Comissão ou em Plenário.  

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que, estando impossibilitados de os 

agendar para o Plenário, então a discussão deveria ocorrer em Comissão.  

Foi decidido o seu agendamento para dia 11 de julho.  

 

10. Projeto de Resolução sobre obras na Escola Básica 2/3 Avelar Brotero  
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Projeto de 

Resolução 

939 XIII 2 Concretização das obras na 

Escola Básica 2,3 Avelar 

Brotero, em Odivelas 

Baixa 

comissão para 

discussão 

2017-06-23 PCP  

 

O Senhor Presidente questionou o PCP se pretendiam a discussão do Projeto de 

Resolução em Comissão ou em Plenário.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu pretender a discussão em Comissão.  

Foi decidido o seu agendamento para dia 11 de julho.  

 

11. Projeto de Resolução sobre requalificação da Escola Básica e Secundária 

Anselmo de Andrade   

 

Projeto de 

Resolução 

945 XIII 2 Requalificação da Escola 

Básica e Secundária Anselmo 

de Andrade, em Almada 

Baixa 

comissão para 

discussão 

2017-06-27 BE  

 

O Senhor Presidente questionou o BE se pretendiam a discussão do Projeto de 

Resolução em Comissão ou em Plenário.  

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que, estando impossibilitados de os 

agendar para o Plenário, então a discussão deveria ocorrer em Comissão.  

Foi decidido o seu agendamento para dia 11 de julho.  

 

12. Projeto de Resolução sobre requalificação da Escola Secundária Fernão 

Mendes Pinto  

  

Projeto de 

Resolução 

946 XIII 2 Requalificação da Escola 

Secundária Fernão Mendes 

Pinto, em Almada 

Baixa 

comissão para 

discussão 

2017-06-27 BE  

 

O Senhor Presidente questionou o BE se pretendiam a discussão do Projeto de 

Resolução em Comissão ou em Plenário.  

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que, estando impossibilitados de os 

agendar para o Plenário, então a discussão deveria ocorrer em Comissão.  

Foi decidido o seu agendamento para dia 11 de julho.  

 

O Senhor Presidente elencou, de seguida, as audiências e audições pendentes em sede 

de Comissão, assim:  
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1. Audiência FCT Investigadores  

Para esta audiência foi decidida a opção por um formato de Deputado Piloto, tendo sido 

indicado o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS).  

Dada a palavra a este, o mesmo informou que o pedido de audiência visava que a mesma 

ocorresse até ao final do período de discussão pública do Programa de Estímulo ao 

Emprego Científico e ao Projeto de regulamento do emprego científico. Este pedido só 

foi lhe foi distribuído após o término do período de discussão pública, pelo que entendia 

que estava esgotada a utilidade da audiência e esta não se devia realizar.  

 

2. Audiência ANPRI - Associação Nacional de Professores de Informática 

O Senhor Deputado informou que esta audiência tinha sido determinada realizar por 

Deputado Piloto, a distribuir ao Grupo Parlamentar do PSD.  

Os Senhores Deputados Coordenadores, tendo em conta que se trata de uma 

Associação de cariz nacional, deliberaram realizar a audição numa reunião da Comissão. 

Manifestaram estranheza, face ao normal procedimento da Comissão de audição 

perante esta quando se tratem de Associações de cariz nacional.  

 

3. Audiência Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte 

O Senhor Presidente informou que os serviços se encontram a aguardar a indicação de 

datas pelo Senhor Deputado Piloto Álvaro Batista (PSD). 

 

4. Audiência Conselho Geral do AEAC - Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette 

– Odivelas 

O Senhor Presidente informou que se encontra por decidir da realização desta audição 

no formato de deputado piloto ou em Comissão, sendo certo que a ser por deputado 

piloto, a distribuição recairá sobre o Grupo Parlamentar do PS. 

 

5. Audiência Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções 

Públicas e Sociais  

Os Senhores Deputados coordenadores propuseram o dia 11 de julho para a realização 

desta audiência, em Comissão.  

 

6. Audições «Perfil do Aluno» 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que não é oportuna, neste momento, a 

realização duma audição pública sobre esta matéria.  

Considera que o que está agora em causa é a discussão das consequências do perfil e 

que a discussão se manterá atual no início da próxima sessão legislativa.  

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) expôs concordar com o Deputado Porfírio Silva 

(PS), sendo certo que se trata de um tema que carece da devida visibilidade, o que não 

ocorrerá se realizada nesta altura.  



As Senhoras Deputadas Ana Mesquita (PCP), Joana Mortágua (BE) e Ana Rita Bessa (CDS-

PP), manifestaram concordância com o adiamento das audições do perfil do aluno – 

audições do Presidente do Conselho Nacional de Educação na Comissão e audição de 

várias entidades em audição pública - para o início da próxima sessão legislativa.  

 

7. Audição Presidente do Conselho Diretivo da FCT   

O Senhor Presidente informou que se encontra por apreciar um requerimento do BE 

para audição do Presidente do Conselho Diretivo da FCT.  

Após debate entre os vários Grupos Parlamentares, o Senhor Presidente concluiu, 

referindo que iria tentar um contacto informal com este, sensibilizando-o para um 

possível agendamento de audição no dia 11 de julho, sem prejuízo de ressalvar o facto 

de que este agendamento carecerá sempre da aprovação do referido requerimento cuja 

discussão ocorrerá no dia 4 de julho.  

 

De seguida, passou-se para a avaliação das petições pendentes em sede de Comissão, 

saber:  

1. Petição a aguardar admissibilidade  

 

329 XIII 2 Solicita rescisão amigável com o Ministério da Educação e 

iniciativa legislativa que permita o rejuvenescimento dos 

professores. 

2017-05-28 

 

O Senhor Presidente informou que se encontra agendada a admissibilidade desta 

petição para o dia 4 de julho.  

 

2. Petições a aguardar agendamento de audição de peticionários 

  

311 XIII 2 Solicitam que se corrijam as insuficiências do Decreto-Lei n.º 

45/2016, de 17 de agosto, que aprova um conjunto de regras 

complementares do processo de transição dos docentes do 

ensino superior politécnico. 

2017-04-29 

300 XIII 2 Solicitam a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade 

de condições de trabalho entre todos os docentes.  

2017-04-17 

 

O Senhor Presidente informou que a Senhora Deputada Maria Augusta Santos já 

informou os serviços de datas possíveis para a realização da audição dos peticionários 

da petição n.º 311/XIII/2.ª. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13010
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13010
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13010
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12992
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12992
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12992
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12992
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12981
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12981


Tal como informou que os peticionários da petição n.º 300/XIII/2.ª deveriam ser ouvidos 

em sede de Comissão, uma vez que tem 4067 peticionários, tendo sido proposto o dia 

11 de julho para audição destes peticionários.  

 

3. Petições a aguardar Relatório Final  

 

292 XIII 2 Pela Atualização do Valor das Bolsas de Investigação Científica. 2017-04-04 

282 XIII 2 Solicita a correção de erro do Ministério da Educação confirmado 

pelo Provedor de Justiça. 

2017-03-08 

 

O Senhor Presidente informou que se encontra previsto o agendamento dos Relatórios 

Finais das Petições n.os 292/XIII/2.ª e 282/XIII/2.ª para o dia 11 de julho. 

 

4. Petições a aguardar Aprovação do Relatório final  

 

252 XIII 2 Solicita a criação de grupo letivo para Professores de Técnicas 

Especiais. 

2017-01-25 

 

O Senhor Presidente informou que se encontra agendada para o dia 4 de julho.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas 15:00, dela se tendo lavrado 

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

 

Palácio de São Bento, 29 de junho de 2017 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

 (Alexandre Quintanilha) 
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  Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 

 Ana Mesquita 

 Ana Rita Bessa 

 Joana Mortágua 

 Nilza de Sena 

 Porfírio Silva 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

 

 

 


