ATA NÚMERO 66/XIII (2.ª) SL
26 de abril de 2017 – 09h30

ORDEM DO DIA
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação das atas


Da reunião de 12 e 18 de abril de 2017

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

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
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10. Projeto de Resolução n.º 746/XIII/2ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que promova
uma verdadeira escola inclusiva dando cumprimento à recomendação n.º1/2014 do CNE
e às recomendações do grupo de trabalho de educação especial criado pelo Despacho
n.º 706-C/2014


Redação Final

11. 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

12. 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

13.

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

14. Data da próxima reunião
4 ou 5 de maio (5.ª feira, 14h ou 6.ª feira, 9h )
———

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
A reunião foi presidida pela Deputada Odete João (PS), na ausência do Presidente da Comissão
e da Vice-Presidente do PSD e dado que a Vice-Presidente do CDS-PP pretendia intervir nas
votações no âmbito do ponto 4.
O Grupo Parlamentar do PS pediu o adiamento dos pontos 4 a 9 e o do PSD dos pontos 11 a 13.
A proposta de Ordem do Dia, com estas alterações, foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

2. Aprovação da ata
A ata da reunião de 12 de abril de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
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3. Comunicações do Presidente
3.1.Baixa de Projeto de Lei
A Presidente em exercício informou que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei abaixo
referido, que era distribuído ao PSD para elaboração de parecer. Mais informou que a
apresentação desta iniciativa legislativa na Comissão era agendada para o dia 9 de maio e a
apreciação do parecer para 23 do mesmo mês.
Após a reunião, a Deputada Nilza de Sena (PSD) informou que seria a relatora do parecer.
Projeto
de Lei

463 XIII 2 Alteração do Regime Jurídico
de Graus Académicos e
Diplomas do Ensino Superior
(quinta alteração ao DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de
março)

Baixa comissão
distribuição
inicial
generalidade

2017-03-22 BE

3.2.Baixa de Projetos de Resolução
3.2.1.Projeto de Resolução n.º 763, do BE
Indicou depois que tinha baixado à Comissão o Projeto de Resolução seguinte, tendo o Deputado
Luís Monteiro (BE) referido que informariam posteriormente se pretendiam a sua discussão no
Plenário ou na Comissão.
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

3.2.2. Projetos de Resolução n.ºs 795, 796 e 797, do PSD
Foi ainda referido que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução seguintes, tendo a
Deputada Nilza de Sena (PSD) informado após a reunião que pretendiam a sua discussão no
Plenário.

Projeto de
Resolução

795 XIII 2 Recomenda ao Governo que
adote medidas que permitam a
realização de obras na Escola
Dr. Isidoro de Sousa em Viana
do Alentejo.

Baixa
comissão
para
discussão

2017-04-18 PSD

Projeto de
Resolução

796 XIII 2 Recomenda ao Governo que
adote medidas que permitam a
realização de obras na Escola
André de Gouveia em Évora

Baixa
comissão
para
discussão

2017-04-18 PSD
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Projeto de
Resolução

797 XIII 2 Recomenda ao Governo que
adopte medidas que permitam
a criação de um centro de
elevada competência científica
e tecnológica: Água e Energia
na Universidade de Évora

Baixa
comissão
para
discussão

2017-04-18 PSD

3.2.3. Projeto de Resolução n.º 816/XIII, do PCP
Na sequência da baixa à Comissão do Projeto de Resolução abaixo referido, a Deputada Ana
Mesquita (PCP) informou após a reunião que pretendiam a sua discussão na Comissão.

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

3.3. Aprovação das atas da audição/audiência pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial
As atas da audição à Senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dra.
Maria Fernanda Rollo, em 23 de fevereiro e da audiência à Associação Portuguesa de Pessoas
com Dificuldades de Aprendizagem Específicas e Casa do Chapim, em 8 de fevereiro, foram
aprovadas por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3.4. Aprovação da ata da audição da Associação Nacional de Freguesias pelo Grupo de
Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação

A ata da audição foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE,
CDS-PP e PCP.

3.5. Pedido de audiência
Na sequência do pedido de audiência de um grupo de docentes do ensino superior politécnico,
sobre a Apreciação Parlamentar n.º 22/XIII e n.º 24/XIII, do Decreto-Lei nº 45/2016, de 17 de
agosto, com vista à apresentação das suas situações específicas, e defender a necessidade de
revisão deste diploma de forma a resolver as injustiças perpetuadas pelo atual quadro
regulamentar do regime transitório, a Comissão deliberou que seria presidida por um Deputadopiloto, do PS, tendo sido indicado o Deputado Porfírio Silva.

3.6. Jornadas Parlamentares do GP BE
A Presidente em exercício informou que estavam marcadas para 2 e 3 junho de 2017 (sexta-feira
e sábado) as Jornadas Parlamentares do GP do BE.
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3.7. Reunião da Comissão na 1.ª semana de maio
Foi consensualizado pelos Deputados dos vários Grupos Parlamentares que a reunião da
Comissão teria lugar no dia 4 (5.ª feira), após o Plenário, cerca das 17h30.
Na sequência do pedido do Senhor Ministro da Educação, a respetiva audição regimental foi
adiada de 9 para 16 de maio.
A hipótese de realização de uma reunião da Comissão no dia 10 de maio, atentas as matérias
pendentes na Comissão (conforme lista distribuída), ficou de ser ponderada.

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”
A apreciação e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos Grupos
Parlamentares foi adiada.

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

A apreciação da redação final foi adiada.

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

A apreciação da redação final foi adiada.

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

A apreciação da redação final foi adiada.

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

A apreciação da redação final foi adiada.

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
A apreciação da redação final foi adiada.

10. Projeto de Resolução n.º 746/XIII/2ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que promova
uma verdadeira escola inclusiva dando cumprimento à recomendação n.º1/2014 do CNE
e às recomendações do grupo de trabalho de educação especial criado pelo Despacho
n.º 706-C/2014
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A redação final foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDSPP e PCP.

11. Projeto de Resolução n.º 352/XIII/1.ª (PCP) –– Propõe a universalidade de educação préescolar a partir dos três anos de idade
A apreciação da redação final foi adiada.

12. 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

A apreciação da redação final foi adiada.

13.

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

14. Data da próxima reunião
4 de maio (5.ª feira, após o Plenário, cerca das 17h30)

A reunião foi encerrada às 10:15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 26 de abril de 2017
A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 04 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:

Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Emília Santos
Ilda Araújo Novo
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Joana Mortágua
Susana Amador

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Laura Monteiro Magalhães
Lúcia Araújo Silva
Margarida Mano
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