ATA NÚMERO 67/XIII (2.ª) SL
04 de maio de 2017 – Após Plenário

ORDEM DO DIA

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação das atas



Nº 63, de 18 de abril de 2017, às 15.00 horas;
Nº 64, de 26 de abril de 2017, às 09.30 horas.

3. Comunicações do Presidente
4. Apreciação parlamentar n º 23/XIII/2.ª (BE) e Apreciação Parlamentar n º 25/XIII/2.ª
(PCP), respeitantes ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que “Aprova um regime
de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico
em todas as áreas do conhecimento”


Apreciação e votação das propostas de alteração

5. Projeto de Resolução n.º 508/XIII/2ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que proceda
a intervenção urgente na Escola Básica 2, 3 do Alto do Lumiar, em Lisboa



Redação Final

6. Projeto de Resolução n.º 657/XIII/2ª (PS) – Pela requalificação urgente da Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Alto do Lumiar



Redação Final

7. Projeto de Resolução n.º 684/XIII/2.ª (BE) - Urgente requalificação da Escola Básica 2, 3
do Alto do Lumiar



Redação Final

8. Projeto de Resolução n.º 550/XIII/2ª (PCP) - Recomenda ao Governo que desencadeie os
mecanismos necessários para a construção da nova escola EB2/3 do Alto do Lumiar



Redação Final
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9. Projeto de Resolução n.º 613/XIII/2ª (PEV) - Recomenda ao Governo uma solução
urgente para a Escola Básica 2,3 do Alto do Lumiar, em Lisboa


Redação Final

10. Projeto de Resolução n.º 352/XIII/1.ª (PCP) - Propõe a universalidade de educação préescolar a partir dos três anos de idade


Redação Final

11. Projeto de Resolução n.º 596/XIII/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que dê
cumprimento à Lei nº 65/2015, de 3 de Julho e estabeleça o ano de 2017/18 como data
para alargar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças com 3 anos de
idade



Redação Final

12.

Petição n.º 233/XIII (2.ª) - apresentada por Estêvão Domingos de Sá Sequeira - Solicita
que o calendário escolar seja ajustado às ocasiões festivas




Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Pedro Alves – PSD

13.

Petição n.º 271/XIII (2.ª) - apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira e
outros - Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das mochilas
escolares



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Amadeu Albergaria – PSD

14. Petição n.º 292/XIII (2.ª) - apresentada por ABIC - Associação de Bolseiros de
Investigação Científica - Pela atualização do valor das bolsas de investigação científica



15.

Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

Projeto de Lei n.º 468/XIII (2.ª), do PCP - Define o Regime jurídico da psicologia em
contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos
públicos de ensino
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16.

Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Lúcia Araújo Silva - PS

Data da próxima reunião

9 de maio de 2017
———

1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

O Senhor Presidente, Deputado Alexandre Quintanilha (PS), deu início aos trabalhos solicitando
que se iniciasse pelos pontos 5 a 11. Não havendo oposição, seguiu-se a apreciação dos pontos
da ordem do dia, pela seguinte ordem.
Foi, ainda, comunicado que o Grupo Parlamentar do BE apresentou proposta de alteração ao
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, objeto das apreciações parlamentares n.os 23/XIII/2.ª
(BE) e 25/XIII/2.ª (PCP).
Projeto de Resolução n.º 508/XIII/2ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que proceda
a intervenção urgente na Escola Básica 2, 3 do Alto do Lumiar, em Lisboa

2.

Projeto de Resolução n.º 657/XIII/2ª (PS) – Pela requalificação urgente da Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Alto do Lumiar

3.

4.

Projeto de Resolução n.º 684/XIII/2.ª (BE) –– Urgente requalificação da Escola Básica 2, 3
do Alto do Lumiar
Foi pelo Senhor Presidente exposto que para os Projetos de Resolução n.º 508/XIII/2.ª (CDS-PP),
n.º 657/XIII/2.ª (PS) e n.º 684/XIII/2.ª (BE), foi proposto um texto de fusão por parte da DAPLEN.
Levado a deliberação o referido texto, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos Deputados
presentes de todos os Grupos Parlamentares, com exceção do PCP.

5.

Projeto de Resolução n.º 550/XIII/2ª (PCP) - Recomenda ao Governo que desencadeie os
mecanismos necessários para a construção da nova escola EB2/3 do Alto do Lumiar

6.

Projeto de Resolução n.º 613/XIII/2ª (PEV) – Recomenda ao Governo uma solução
urgente para a Escola Básica 2,3 do Alto do Lumiar, em Lisboa
Foi pelo Senhor Presidente exposto que os para os Projetos de Resolução n.º 508/XIII/2.ª (CDSPP) e n.º 613/XIII/2.ª (PEV), foi proposto um texto de fusão por parte da DAPLEN.
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Levado a deliberação o referido texto, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos Deputados
presentes de todos os Grupos Parlamentares.

7.

Projeto de Resolução n.º 352/XIII/1.ª (PCP) –– Propõe a universalidade de educação préescolar a partir dos três anos de idade
A Senhora Deputada Germana Rocha (PSD) pediu a votação em separado dos agora ponto 7 e
8, manifestando discordância em relação ao texto de fusão dos 2 projetos de resolução.
Assim, o Senhor Presidente levou a deliberação a redação final do presente projeto de
resolução, em conformidade com o texto discutido em Plenário, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade.

8.

Projeto de Resolução n.º 596/XIII/2.ª (PSD) –– Recomenda ao Governo que dê
cumprimento à Lei nº 65/2015, de 3 de Julho e estabeleça o ano de 2017/18 como data para
alargar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças com 3 anos de idade

Levada a deliberação a redação final do presente projeto de resolução, em conformidade com
o texto discutido em Plenário, a mesma sido aprovada por unanimidade.

9. Aprovação das atas de 18 e 26 de abril
Seguiu-se a aprovação das atas dos dias 18 e 26 de abril, as quais foram levadas a votação e
aprovadas por unanimidade.

10.

Comunicações do Presidente

10.1. Baixa de Projeto de Resolução
Projeto de
Resolução

816 XIII 2 Defende a conclusão da
construção da Escola Básica
Diogo Lopes de Sequeira Alandroal

Baixa
comissão
para
discussão

2017-04-21 PCP

O Senhor Presidente comunicou a baixa à Comissão do Projeto de Resolução n.º 816/XIII/2.ª,
questionando o Grupo Parlamentar do PCP, em conformidade com o disposto no artigo 128.º
do Regimento da Assembleia da República, se pretendiam a discussão do presente projeto de
resolução em Plenário ou em Comissão, tendo a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP)
manifestado vontade pela discussão em Comissão.
10.2. Projetos de Lei n.ºs 128/XIII (PCP), 159/XIII (BE) e 166/XIII (PS) – Pagamento de propinas
no ensino superior
O Senhor Presidente comunicou que os Projetos de Lei relativos ao pagamento de propinas no
ensino superior baixaram em outubro de 2016 para nova apreciação na generalidade,
terminando o prazo para a sua apreciação a 2 de julho.
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Acrescentou quer já foram recebidos os contributos do CRUP e do CCISP, tendo o MCTES
informado que não teria mais informações, para além das já prestadas pelos dois primeiros.
Assim, questionou os Grupos Parlamentares se pretendiam que a Comissão desenvolvesse mais
diligências, ou antes se pretendiam o envio para Plenário para votação na generalidade.
Os Grupos Parlamentares proponentes propuseram, assim, o envio das iniciativas para discussão
em Plenário.
10.3. Café de Ciência
O Senhor Presidente informou que o Café de Ciência iria ocorrer no próximo dia 10 de maio,
pelas 18h, no Salão Nobre da Assembleia da República, sendo subordinado ao tema
“Sustentabilidade urbana”. Informou, ainda, que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior havia confirmado a sua presença.
Mais solicitou que os Senhores Deputados procedessem ao envio de questões a colocar aos
Senhores Investigadores.
Por fim, referiu que havia promovido o envolvimento da Comissão de Ambiente, Ordenamento
do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, considerando o tema.
10.4. Conferência Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida
O Senhor Presidente informou que, considerando o agendamento de Plenário para a tarde de
23 de maio, ficaria inviabilizada a realização da Conferência Educação de Adultos e
Aprendizagem ao Longo do Vida, no mesmo dia.
Em consequência, informou que as datas alternativas possíveis seriam: 5 junho, 2.ª feira, à tarde;
7 junho, 4.ª feira, manhã; 19 de junho, 2.ª feira, todo o dia; 20 de junho, 3.ª feira, à tarde.
A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) pediu a palavra para referir não concordar com as datas
de 5 e 19 de maio (2.ª feira), porque estamos em período de eleições autárquicas. Por outro
lado, referiu que o 7 de junho pode ser arriscado, considerando a previsão de realização durante
o período da manhã. E portanto, das datas apontadas sugeriu o 20 de junho.
Já a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu estar preocupada com o que há para
resolver na Comissão e, por isso, mencionou preferir que se comece mais cedo, do que
prescindir de um dia de Comissão para a realização desta conferência.
O Senhor Presidente referiu que preferia, antes, que fosse ao contrário, pois que a Comissão
pode sempre reunir às quartas-feiras, e logo manifestou a sua concordância com o 20 de junho.
A Senhora Deputada Susana Amador (PS) manifestou, também, a sua concordância com o 20 de
junho, desde que seja garantido que nessa semana existirá uma reunião da Comissão.

5

Em consequência, o Senhor Presidente informou que iria contatar com os conferencistas para
averiguar da sua disponibilidade.
10.5. Visitas a escolas pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial
O Senhor Presidente informou que o Grupo de Trabalho de Educação Especial irá, no próximo
dia 8 de maio, segunda-feira, realizar uma deslocação a dois Agrupamentos de Escolas a Vila
Real e a Chaves.
10.6. Reuniões seguintes da Comissão
O Senhor Presidente comunicou que a reunião de 9 de maio de tarde não poderia ocorrer, em
virtude do agendamento de Plenário, assim questionou se pretendiam passar estar reunião para
as 10h, ou então para o dia 10, quarta-feira, pelas 9h30.
Informou, ainda, que para além da proposta de ordem do dia de 10 de maio, já comunicada e
em relação à qual não foram manifestadas objeções, encontram-se pendentes em Comissão as
seguintes matérias:
 Audição dos Coordenadores do estudo “A praxe como fenómeno social”, Professores
Doutores João Teixeira Lopes e João Sebastião, a requerimento do Grupo Parlamentar
do BE
 Audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o “Perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória”, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS
 Audição do Conselho das Escolas sobre o “Perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória”, a requerimento dos Grupos Parlamentares do PSD e do PS
Tal como lembrou estar já agendada a audição do Ministro da Educação e Ciência para o dia 16
de maio, a Conferência de Educação Especial para o dia 17 de maio, estando também agendado
Plenário para a tarde de 23 de maio (terça-feira) e jornadas parlamentares do PSD para os dias
30 e 31 de maio. Sugeriu, assim, que a Comissão reunisse no dia 24 de maio pelas 9h30.

11. Petição n.º 233/XIII (2.ª) – apresentada por Estêvão Domingos de Sá Sequeira - Solicita
que o calendário escolar seja ajustado às ocasiões festivas
O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) solicitou o adiamento da apreciação e votação do
relatório final desta petição, uma vez que não se encontrava já presente a relator, o Senhor
Deputado, Pedro Alves (PSD).

12.

Petição n.º 271/XIII (2.ª) – apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira
e outros - Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das
mochilas escolares

O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD), enquanto deputado relator da presente petição,
procedeu à exposição do respetivo relatório, o qual, levado a votação, foi aprovado por
unanimidade.
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13. Petição n.º 292/XIII (2.ª) – apresentada por ABIC - Associação de Bolseiros de Investigação
Científica - Pela atualização do valor das bolsas de investigação científica
Foi admitida por unanimidade a Petição n.º 292/XIII/2.ª, tendo sido distribuída ao Grupo
Parlamentar do PS.

14.

Projeto de Lei n.º 468/XIII (2.ª), do PCP, Define o Regime jurídico da psicologia em
contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos
públicos de ensino

Procedeu-se à apreciação do parecer que recaiu sobre a iniciativa legislativa em questão, que
foi apresentado pela sua Relatora, a Senhora Deputada Lúcia Araújo Silva (PS) e, no final,
submetido a votação, foi aprovado por unanimidade.

15. Apreciação parlamentar n º 23/XIII/2.ª (BE) e Apreciação Parlamentar n º 25/XIII/2.ª
(PCP), respeitantes ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que “Aprova um regime
de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico
em todas as áreas do conhecimento”
Chegados a este ponto, o Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) questionou se não deveria
ser estabelecida uma metodologia, nomeadamente a fixação de uma hora de encerramento da
reunião, considerando o avançado da hora e o tema a tratar.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) pediu a palavra para expor que, em função da proposta
de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE na própria reunião, teria de pedir o
adiamento da discussão do presente ponto.
O Senhor Presidente referiu pretender ouvir os Senhores Deputados sobre esta questão,
apelando ao agendamento de uma data clara para esta discussão.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu compreender que se trata de um tema
complexo, mas que já perdeu a conta ao número de agendamentos, sendo certo que tem tido
muita pressão por parte dos visados e que, da sua parte, não existe nenhum impedimento para
a votação.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) retorquiu, expondo considerar que devemos ser muito
transparentes nesta matéria e que as várias propostas de alteração em cima da mesa são muito
diferentes, tratando-se de matérias com grandes implicações, nomeadamente orçamentais. Por
tal motivo, considera que não deve ser posto em causa o direito potestativo do Grupo
Parlamentar do PCP.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que o seu Grupo Parlamentar está pronto para
votar, contudo e face à proposta de alteração que apresentou hoje, entende o pedido, e não irá
obstaculizar o adiamento.
O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) apenas mencionou que se trata de um direito
potestativo e, por tal motivo, nada tinha a acrescentar à discussão.
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O Senhor Presidente propôs, assim, que se reunisse no próximo dia 11 de maio, a seguir ao
Plenário, para discussão deste ponto único, mantendo-se a reunião agendada para o dia 10 com
a ordem de trabalhos já proposta e comunicada, tendo sido manifestada concordância pelos
presentes.

16. Data da próxima reunião
10 de maio de 2017

A reunião foi encerrada às 18:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 09 de maio de 2017

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 11 de maio 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
Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Ilda Araújo Novo
Joana Mortágua
Lúcia Araújo Silva
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
Elza Pais
Palmira Maciel

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Emília Santos
Laura Monteiro Magalhães

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
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