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ATA NÚMERO 64/XIII (2.ª) SL 

12 de abril de 2017 – 10h00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ORDEM DO DIA 
 

12.abril.2017 – 10h00 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
   

2. Comunicações do Presidente 
  
2.1.Validação do texto de fusão dos projetos de resolução respeitantes à linguagem gestual 
do Grupo de Trabalho da Educação Especial 
 
2.2. Baixa de Projeto de Resolução 
 

Tipo Núm Leg. SL Título Estado D.Estado Autores 

Projeto de 
Resolução 

792 XIII 2 Revisão e reforço do 
rácio de atribuição de 

assistentes 
operacionais e 

assistentes técnicos 
aos agrupamentos e 

escolas não agrupadas 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2017-04-06 BE 

 
 
2.3.Baixa de Projeto de Lei 

 

Projeto 
de Lei 

486 XIII 2 Desmaterialização de 
manuais e de outros 
materiais escolares 

Baixa comissão 
especialidade 
 

2017-04-10 PEV  

 
  
2.4. Conferência Parlamentar sobre “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida: 
melhores oportunidades, melhor economia”, a realizar no Auditório do Edifício Novo da 
Assembleia da República (dia 23 de maio de 2017, a partir das 14:00) - sugestões de temas que 
gostariam de ver incluídos, assim como de oradores que deveriam ser convidados: 
 
 

3. 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  
 

4. Data da próxima reunião  
 

18 de abril de 2017 (terça-feira), às 15h00  
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, 

PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
2. Comunicações do Presidente 
 
2.1. Validação do texto de fusão dos projetos de resolução respeitantes à linguagem gestual 
do Grupo de Trabalho da Educação Especial 
 

 Projeto de resolução n.º 501/XIII (2.ª) Recomenda ao Governo a criação de um grupo de 
recrutamento para docentes de língua gestual portuguesa (BE) 

 

 Projeto de resolução n.º 504/XIII (2.ª) Recomenda ao Governo que a língua gestual 
portuguesa seja incluída no leque de atividades de enriquecimento curricular existentes 
(BE) 

 

 Projeto de resolução n.º 505/XIII (2.ª) Recomenda ao Governo a disponibilização de 
ensino de língua gestual portuguesa aos/às alunos/as ouvintes nas escolas de referência 
para a educação bilingue de alunos surdos (BE) 

 

 Projeto de resolução n.º 561/XIII (2.ª) Pela valorização da língua gestual portuguesa 
(PCP) 

 

 Projeto de resolução n.º 564/XIII (2.ª) Recomenda ao Governo medidas para uma escola 
de maior qualidade para os alunos surdos (CDS-PP) 

 

 Projeto de resolução n.º 567/XIII (2.ª) Valorização e promoção da língua gestual 
portuguesa (PS) 

 

 Projeto de resolução n.º 569/XIII (2.ª) Garantia de uma escola inclusiva, através da 
promoção da língua gestual portuguesa (PEV) 

 

 Projeto de resolução n.º 754/XIII (2.ª)— Recomenda ao Governo a criação de uma bolsa 
de intérpretes de língua gestual portuguesa por forma a assegurar a acessibilidade dos 
serviços públicos (PAN) 

 
O Senhor Presidente da Comissão informou que o Grupo de Trabalho da Educação Especial e os 
Grupos Parlamentares proponentes dos referidos projetos de resolução haviam chegado a 
consenso quanto a um texto de fusão, em substituição dos referidos projetos.  
 
Questionada a Comissão se validava o referido texto e, consequentemente, se os Grupos 
Parlamentares retiravam as suas iniciativas, foi manifestada concordância.  
 
2.2. Baixa de Projeto de Resolução  
 
O Senhor Presidente da Comissão comunicou que baixou à Comissão o seguinte Projeto de 
Resolução:  
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Tipo Núm Leg. SL Título Estado D.Estado Autores 

Projeto de 
Resolução 

792 XIII 2 Revisão e reforço do 
rácio de atribuição de 

assistentes 
operacionais e 

assistentes técnicos 
aos agrupamentos e 

escolas não agrupadas 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2017-04-06 BE 

 
Assim, questionou o Grupo Parlamentar proponente sobre se pretendia a sua discussão em 
Plenário ou em Comissão.  
 
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) solicitou o adiamento do ponto, uma vez que se 
encontrava ausente a Senhora Deputada Joana Mortágua (BE), que estaria encarregue do 
projeto.  
 
2.3. Baixa de Projeto de Lei  
 
O Senhor Presidente da Comissão comunicou que baixou à Comissão o seguinte Projeto de Lei:  
 

Projeto 
de Lei 

486 XIII 2 Desmaterialização de 
manuais e de outros 
materiais escolares 

Baixa comissão 
especialidade 
 

2017-04-10 PEV  

 
Assim, questionou os Grupos Parlamentares qual a metodologia a adotar para o tratamento 
deste projeto em sede de especialidade.  
 
Os Grupos Parlamentares manifestaram a opinião unânime de que esta metodologia deveria ser 
definida pelo partido proponente que se encontrava ausente, nomeadamente pelo facto de se 
encontrar constituído um Grupo de Trabalho sobre o peso das mochilas escolares. 
  
Assim, foi adiada a definição da metodologia para efeitos de discussão e aprovação em sede de 
especialidade.  
 
 
2.4. Conferência Parlamentar sobre “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida: 
melhores oportunidades, melhor economia”, a realizar no Auditório do Edifício Novo da 
Assembleia da República (dia 23 de maio de 2017, a partir das 14:00) - sugestões de temas que 
gostariam de ver incluídos, assim como de oradores que deveriam ser convidados: 
 
O Senhor Presidente comunicou os oradores sugeridos pelo Grupo Parlamentar do BE para a 
conferência subordinada ao tema de “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida: 
melhores oportunidades, melhor economia”.  
 
Neste seguimento, o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra apenas para referir que 
apesar de os Grupos Parlamentares terem sugerido nomes, não teriam ainda contactado com 
os oradores sugeridos. 
  
Esta informação foi subscrita pela Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), considerando 
ainda ser necessário filtrar os oradores, de forma a evitar que a conferência se prolongue para 
além do tempo que pretendem destinar a esta.  
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3. 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” 
 
O Senhor Presidente da Comissão começou por dar a palavra aos Grupos Parlamentares, para 
exporem o que tivessem por conveniente sobre as apreciações parlamentares apresentadas.  
 
No debate intervieram os Senhores Deputados Duarte Marques (PSD), Porfírio Silva (PS), Luís 
Monteiro (BE), e as Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP), o qual 
foi objeto de gravação áudio, constituindo a gravação parte integrante desta ata, o que dispensa 
o seu desenvolvimento nesta sede.  
 
Seguiu-se, assim, para a votação em sede de especialidade, da qual resultaram as votações que 
constam do respetivo relatório a disponibilizar na página das iniciativas legislativas cujo teor se 
tem aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos. 
 
A discussão e votação ficou suspensa em sede de apreciação das propostas de alteração ao 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/2016, de 29 de agosto, uma vez que o Senhor Deputado Porfírio 
Silva (PS) referiu ser necessário, para a votação deste artigo, apurar das votações anteriores e 
das alterações por estas introduzidas ao diploma. 
 
 O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu nada ter a opor quanto à realização de uma pausa 
nos trabalhos.  
 
O Senhor Deputado Duarte Marques (PSD) referiu ser importante que sejam dirimidas todas as 
dúvidas entre os Grupos Parlamentares do PS, BE e PCP, não lhe parecendo ser o debate em 
comissão o momento certo para o efeito, tendo o Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) 
retorquido.  
 
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) secundou a possibilidade adiamento, valorizando o 
processo de discussão que se encontrava a ser feito em sede de comissão.  
 
 

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

A próxima reunião da Comissão foi agendada para o dia 18 de abril de 2017, às 15h. 

 

 

A reunião foi encerrada às 13:20 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 12 de abril de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 04 de maio de 2017. 
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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 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Luís Monteiro 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Duarte Marques 
 Lúcia  Araújo Silva 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Margarida Mano 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Emília Santos 
 


