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ATA NÚMERO 69/XIII (2.ª) SL 

11 de maio de 2017 – Após o Plenário   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ORDEM DO DIA 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
  
 

2. Aprovação da ata  
 

 Da reunião de 4 de maio 
 

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. 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: Laura Magalhães – PSD 
 

6. Data da próxima reunião  
 

16 de maio de 2017 – Audição regimental do Ministro da Educação   

 
——— 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
  
O Presidente da Comissão propôs que, uma vez que a reunião só iniciou às 19:08, se iniciasse a 

presente reunião pelo ponto 4. da Ordem do Dia. 

 

Não havendo oposição de nenhum Grupo presente, deram-se início aos trabalhos pela referida 

ordem.   

 

2. 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”  

 
Retomou-se a discussão e votação em especialidade das Apreciações Parlamentares supra 

identificadas, iniciando-se pelo artigo 10.º da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do 

BE.  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40683
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40683
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12914
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40683
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40683
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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. 

 

 

3. 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) procedeu à apresentação do Relatório Final da 

Petição n.º 233/XIII (2.ª), elaborado pela Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD).  

Levado a votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes.  

 

4. Aprovação da ata  
 
Não foi votada a aprovação da ata da reunião de 4 de maio. 
 

5. Data da próxima reunião  
 

16 de maio de 2017, 14h45   

Audição regimental do Ministro da Educação – 15h   

 

A reunião foi encerrada às 22:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 de maio de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 24 de maio de 2017. 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

 (Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mms://mms.parlamento.pt/www/XIIILEG/2SL/COM/08_CEC/CEC_20170511.mp3
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12914
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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 
 André Pinotes Batista 
 Ilda Araújo Novo 
 Joana Mortágua 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Susana Amador 
 Duarte Marques 
 Elza Pais 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Emília Santos 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Sandra Pontedeira 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Margarida Mano 
 Pedro Alves 
 
 


