
1 
 

 

ATA NÚMERO 62/XIII (2.ª) SL 

 29 de março de 2017 – 11h45 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 

2. Aprovação da ata 
  
   

 Da reunião de 21 de março de 2017 
 

3. Comunicações do Presidente 
 

 

4. Aprovação das atas respeitantes ao Grupo de Trabalho do Número de Alunos Por Turma 
  
   
 Reuniões de:  

o 24 de janeiro de 2017; 
o 1 de fevereiro de 2017;  
o 7 de fevereiro de 2017;  
o 14 de fevereiro de 2017;  
o 22 de fevereiro de 2017. 

 

5. Petição n.º 282/XIII (2.ª) – apresentada por Sandra Maria Rodrigues Oliveira –  Solicita a 
correção de erro do Ministério da Educação confirmado pelo Provedor de Justiça 

 

 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 

 Deputado Relator:  PSD 

 

6. Projeto de Resolução nº 257/XIII (1.ª), do BE, Valorização dos professores classificadores dos 
exames nacionais 

 

 Discussão 

 

7. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do Conselho de Escolas, da 
Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Nacional de Professores de 
Português - “Perfil do aluno para o Século XXI” 

 

 Apreciação e votação 
 

8. Requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audição dos coordenadores do estudo 
“A Praxe como Fenómeno Social”, Professor Doutor João Teixeira Lopes e Professor 
Doutor João Sebastião 

 

 Apreciação e votação 
 

9. Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audições sobre o “Perfil dos Alunos à 
saída  da Escolaridade Obrigatória” 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12963
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40243
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 Apreciação e votação 
 

10. Requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audições sobre o “Perfil dos Alunos à 
saída da Escolaridade Obrigatória” 

 

 Apreciação e votação 
 

11. Outros assuntos 
 
 

12. Data da próxima reunião  
 

——— 

 

1.Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 
Dando início à reunião, a Senhora Presidente em exercício, Deputada Margarida Mano, em 

substituição do Senhor Presidente da Comissão, submeteu à aprovação a proposta de Ordem 

do Dia que foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e 

PCP. 

 
2.Aprovação da ata 
  
   
A ata da reunião de 21 de março de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
3.Comunicações do Presidente 
 
3.1. Apreciações Parlamentares n.ºs 22 e 24 ao Decreto-Lei nº 45/2016, de 17 de agosto 
 
No âmbito da discussão no Plenário, em 24 de março, das Apreciações Parlamentares n.ºs 22/XIII 

(BE) e 24/XIII (PCP) ao Decreto-Lei nº 45/2016, de 17 de agosto - Aprova um conjunto de regras 

complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior politécnico regulado 

pelo Decreto–Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, 

foram apresentadas propostas de alteração ao Decreto-Lei pelos Grupos Parlamentares do BE, 

PCP e PS, 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. 

 
3.2. Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar do PS: 

 
A Senhora Presidente em exercício informou que as Jornadas Parlamentares do Grupo 
Parlamentar do PS teriam lugar nos dias 25 e 26 de maio de 2017. 
 
3.3.  Baixa à comissão para discussão: 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40682
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/75150257/details/maximized?anoDR=2016&order=tipo_facet&search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2016-08-17&numeroDR=157&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2016-08-17
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Tendo baixado à Comissão o projeto de resolução n.º 754/XIII (2.ª) (PAN) — Recomenda ao 
Governo a criação de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa por forma a 
assegurar a acessibilidade dos serviços públicos, o PAN solicitou que este projeto seja incluído 
no Grupo de Trabalho da Educação Especial na parte da apreciação de iniciativas legislativas 
respeitantes à Língua Gestual Portuguesa, o que foi aprovado por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
4.Aprovação das atas respeitantes ao Grupo de Trabalho do Número de Alunos Por Turma 
   
As atas referentes ao Grupo de Trabalho do Número de Alunos Por Turma de 24 de janeiro de 
2017, 1 de fevereiro de 2017, 7 de fevereiro de 2017, 14 de fevereiro de 2017 e 22 de fevereiro 
de 2017 foram aprovadas por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP 
e PCP. 
 
5.Petição n.º 282/XIII (2.ª) – apresentada por Sandra Maria Rodrigues Oliveira –  Solicita a 
correção de erro do Ministério da Educação confirmado pelo Provedor de Justiça 
 

A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PSD 

ficado de indicar posteriormente o Senhor Deputado Relator. 

 

6.Projeto de Resolução nº 257/XIII (1.ª), do BE, Valorização dos professores classificadores dos 
exames nacionais 
 

O projeto de resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Joana Mortágua (BE), tendo 

participado no debate os Senhores Deputados Pedro Alves (PSD), Maria Augusta Santos (PS), 

Ilda Araújo Novo (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). 

 

A informação respeitante ao debate e a sua gravação estão disponíveis na ligação do Projeto de 

Resolução nº 257/XIII (1.ª).  

 

7.Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do Conselho de Escolas, da 
Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Nacional de Professores de Português  
- “Perfil do aluno para o Século XXI” 
 
9.Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audições sobre o “Perfil dos Alunos à saída  
da Escolaridade Obrigatória” 
 
10.Requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audições sobre o “Perfil dos Alunos à 
saída da Escolaridade Obrigatória” 
 
O Senhor Deputado Amadeu Soares Albergaria (PSD) mencionou que há um conjunto grande de 
audições e há dois mecanismos que estão propostos em termos de metodologia de trabalho: os 
Grupos Parlamentares do PSD e do BE propõem que as audições tenham lugar na Comissão e o 
Grupo Parlamentar do PS propõe uma audição conjunta das várias entidades e uma audição do 
Conselho Nacional de Educação no plenário da Comissão.  
 
Assim, o Grupo Parlamentar do PSD propõe que aqueles que são órgãos consultivos do 
Ministério da Educação e da Assembleia da República pudessem ser ouvidos em plenário da 
Comissão. Relativamente às outras entidades seria realizada uma audição.  
 
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que no essencial concorda com a proposta do 
Grupo Parlamentar do PSD. Quanto à forma de organizar propôs que a decisão fosse da mesa 
da Comissão. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41163
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12963
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40243
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40243
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40243
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A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) disse que o Grupo Parlamentar do BE apresentou as 
entidades que constam no requerimento por entender que as mesmas podem ter contributos 
muito válidos relativamente à questão do perfil do aluno. Questionou porque é que o Conselho 
Nacional de Educação e o Conselho de Escolas não são incluídos na audição pública.  
 
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) mencionou que o Grupo Parlamentar do CDS-PP 
propõe a divisão das entidades como foi feito no Grupo de Trabalho do Número de Alunos por 
Turma. O modelo alternativo é uma audição pública que apresenta dificuldades em termos de 
gestão. 
 
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) sugeriu que a questão da metodologia fosse decidida 
pelos Coordenadores dos Grupos Parlamentares. 
 
Os Senhores Deputados Amadeu Soares Albergaria (PSD), Porfírio Silva (PS), Joana Mortágua 
(BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP) acordaram que a apreciação, a votação dos 
requerimentos e a metodologia seriam decididas em reunião dos Coordenadores dos Grupos 
Parlamentares. 
 
8.Requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audição dos coordenadores do estudo “A 
Praxe como Fenómeno Social”, Professor Doutor João Teixeira Lopes e Professor Doutor João 
Sebastião 
 
O requerimento foi apreciado pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP e tendo 
sido submetido à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
11.Outros assuntos 
 
 
12.Data da próxima reunião  
 

A próxima reunião da Comissão ficou agendada para o dia 4 de abril de 2017, às 15h. 
 

A reunião foi encerrada às 13 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 29 de março de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 4 de abril de 2017. 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO EM EXERCÍCIO, 

 

 

(Margarida Mano) 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

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