ATA NÚMERO 73/XIII (2.ª) SL
06 de junho de 2017 – 15h00

ORDEM DO DIA
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata
3. Comunicações do Presidente

4. Projeto de Lei n.º 326/XIII/2.ª (BE), Medidas de apoio social às mães e pais estudantes
atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos conferidos às grávidas e mães (primeira
alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)


Discussão e votação na especialidade

5. Projeto de Lei n.º 423/XIII/2.ª (PCP), Medidas de apoio social a mães e pais estudantes (1.ª
alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)


Discussão e votação na especialidade

6. Projeto de Lei n.º 424/XIII (2.ª) (PAN) – Altera a Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto, que
define as medidas de apoio social às mães e pais estudantes


Discussão e votação na especialidade

7. Petição n.º 253/XIII (2.ª) – apresentada por Maria Manuela Jesus Ferreira Alves e outros Solicitam a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputada Relatora: Ana Mesquita – PCP

8. Petição n.º 265/XIII (2.ª) – apresentada por Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Secundária José Falcão - Solicitam a adoção de medidas com vista à
realização de obras na Escola Secundária José Falcão



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Pedro Coimbra – PS
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9. Petição n.º 272/XIII (2.ª) – apresentada por Federação Nacional de Educação - Solicitam o
restabelecimento das carreiras de não docentes



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Sandra Pontedeira – PS

10. Petição n.º 256/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Margarida Carvalho Maia – Solicitam que
sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos
técnicos especializados nas escolas



Apreciação e votação do relatório final da petição



Deputado Relator: Álvaro Batista - PSD

11.

Petição n.º 300/XIII (2.ª) – apresentada por António Carlos Carvalho - Solicitam a
adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos
os docentes



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PSD

12. Petição n.º 311/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Catarina Sousa e outros - Solicitam que
se corrijam as insuficiências do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, que aprova um
conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino
superior politécnico a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições
de trabalho entre todos os docentes



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

13. Projeto de Resolução n.º 816/XIII/2.ª (PCP) – Defende a conclusão da construção da Escola
Básica Diogo Lopes de Sequeira – Alandroal;


Redação Final
14. Projeto de Resolução n.º 854/XIII/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a realização de obras de construção do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola
Básica Diogo Lopes Sequeira do Alandroal.


Redação Final

15. Projeto de Resolução n.º 547/XIII/2.ª (CDS-PP) – “Recomenda ao Governo que proceda ao
reposicionamento dos professores no correspondente escalão da carreira docente”.
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Redação Final

16. Projeto de Resolução n.º 870/XIII/2.ª (BE) – “Reposicionamento na carreira dos docentes
que ingressaram nos quadros – regulamentação do estatuto da carreira docente”


Redação Final

17. Projeto de Resolução n.º 873/XIII/2.ª (PCP) – “Propõe medidas de valorização dos
professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho”


Redação Final

18. Data da próxima reunião
7 de junho de 2017 (quarta-feira) – 10h

———

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

2. Aprovação da ata
A ata da reunião de 24 de maio foi aprovada por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE,
CDS-PP e PCP.

3. Comunicações do Presidente
3.1.1. Apreciação na especialidade
O Presidente da Comissão informou que tinha terminado em 2 de junho o prazo para receção
dos contributos das entidades em relação ao Projeto de Lei abaixo referido, estando os mesmos
disponibilizados na página da Comissão.
Projeto
de Lei

486 XIII 2 Desmaterialização de
manuais e de outros
materiais escolares

Baixa comissão
especialidade

2017-04-07 PEV

Nesta sequência, foi consensualizado o seguinte calendário de discussão e votação na
especialidade:
 Apresentação de propostas de alteração: até 14 de junho
 Distribuição do mapa comparativo: 16 junho
 Discussão e votação na especialidade: 20 de junho
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De seguida lembrou o prazo de apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º 166/XIII:





O prazo para receção de contributos termina em 16/6
Apresentação de propostas de alteração: até 22 de junho
Distribuição do mapa comparativo: 23 junho
Discussão e votação na especialidade: 27 de junho

Projeto
de Lei

166 XIII 1 Define um regime de pagamento Baixa
faseado das propinas devidas
comissão
pelos estudantes do ensino
especialidade
superior e cria um regime
especial de pagamento por
beneficiários de bolsas de ação
social, procedendo à terceira
alteração à Lei n.º 37/2003, de 22
de agosto

2017-05-11 PS

Não foi proposta nenhuma alteração ao calendário estabelecido.

3.1.2. Baixa de Projetos de Resolução
O Presidente da Comissão informou que o PS solicitou a apreciação no Plenário do Projeto de
Lei referido abaixo.
Projeto de
Resolução

876 XIII 2 Pela valorização do ensino
da história da emigração
portuguesa

Baixa comissão
para discussão

2017-05-19 PS

Em relação aos 3 Projetos de Lei a seguir indicados, a Deputada Joana Mortágua informou que
o BE solicita a sua discussão na Comissão.
Projeto
893 XIII 2
de
Resolução

Requalificação e
ampliação da
Escola Básica de 2º
e 3º ciclos de
Vialonga, Vila
Franca de Xira

Baixa comissão
para discussão

2017-05-30

BE

Projeto
892 XIII 2
de
Resolução

Pagamento das
bolsas de
doutoramento e

Baixa comissão
para discussão

2017-05-30

BE
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pós-doutoramento
2016 pela FCT
Projeto
763 XIII 2
de
Resolução

Remoção das
placas de
fibrocimento com
amianto na escola
El-Rei D. Manuel I,
em Alcochete

Baixa comissão
para discussão

2017-03-22

BE

3.1.3. Processo legislativo pendente na Comissão
Na sequência da distribuição duma lista do processo legislativo pendente na Comissão, o
Presidente solicitou aos Grupos de Trabalho do Número de Alunos por Turma, do Ensino Especial
e das Iniciativas com Medidas de Combate ao Abandono Escolar no Ensino Superior e
particularmente aos respetivos Coordenadores, as diligências para concluírem os processos que
lhes estão atribuídos.
O Deputado Porfírio Silva (PS), Coordenador do Grupo de Trabalho do Número de Alunos por
Turma, informou que se aguarda que os Grupos Parlamentares que têm iniciativas, PEV, PCP e
BE, informem se retiram as respetivas iniciativas ou não e no caso de as iniciativas se manterem,
se o Grupo de Trabalho fará a discussão e votação indiciária das mesmas, para posterior votação
na Comissão.
3.2. Conferência da Educação de Adultos
Tendo sido distribuído o programa da Conferência, foi aprovada a lista de entidades a convidar.

3.3.Pedidos de audiência
O Presidente lembrou que a audiência à FENPROF - Federação Nacional dos Professores - sobre
as Apreciações Parlamentares n.ºs 22 e 24 do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, estava
agendada para o dia seguinte, 7 de junho e recordou o calendário de discussão e votação na
especialidade das propostas de alteração:




Prazo para apresentação de propostas de alteração no âmbito das Apreciações
Parlamentares – 6 de junho
Distribuição de mapa comparativo: 7 de junho
Data de discussão e votação na especialidade: 14 de junho, às 10h

Na sequência do pedido de audiência da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa
(CDLGP), para tratar assuntos no âmbito da educação de surdos, sobre a situação dos alunos
surdos, da Língua Gestual Portuguesa, do ensino bilingue, dos profissionais de educação, do
grupo de recrutamento para a docência da Língua Gestual Portuguesa, e da regulamentação da
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profissão de intérprete da mesma, foi deliberado realizá-la pelo Grupo de Trabalho da Educação
Especial.
3.4.Pedidos de Reunião de Parlamentares de outros Países, com a Comissão de Educação e
Ciência
O Presidente da Comissão referiu que a Embaixada da Suécia vem solicitar a marcação para o
dia 5 de setembro de 2017 (3.ª feira) de reuniões com três Comissões Permanentes da
Assembleia da República, para três Membros do Parlamento da Suécia que se deslocam a
Portugal no período de 3 a 6 de Setembro de 2017.
Nessa sequência, manifestou disponibilidade para receber os parlamentares suecos e pediu a
presença de Deputados de todos os Grupos Parlamentares.
Informou ainda que vai estar de visita a Portugal no dia 28 de junho uma delegação da
Assembleia Provincial de Guangdong, tendo sido solicitada uma reunião com a Comissão de
Educação e Ciência, às 11h30, para debater as situações de legislação de educação vocacional
em Portugal (a composição da delegação e as perguntas que a mesma quer colocar já tinham
sido distribuídas a todos os Deputados). Disponibilizou-se depois para os receber na data e hora
pretendida e pediu a presença de Deputados de todos os Grupos Parlamentares.
3.5. Audição Pública a entidades sobre o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória”
O Presidente referiu que tendo em conta os requerimentos do PSD, do PS e do BE, respeitantes
à audição de entidades sobre a matéria em epígrafe, estava agendada para 7/6 a audição do
Conselho das Escolas e para 20/6 a do Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Equacionadas várias hipótese de data e local para a audição pública das restantes entidades, foi
consensualizado realizá-la no dia 11 de julho, no auditório Almeida Santos.

4. Projeto de Lei n.º 326/XIII/2.ª (BE), Medidas de apoio social às mães e pais estudantes
atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos conferidos às grávidas e mães (primeira
alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)
Os Projetos de Lei nºs 326/XIII, 423/XIII e 424/XIII foram votados conjuntamente. Fizeram
intervenções iniciais, a justificar a posição do respetivo Grupo Parlamentar e a pronunciar-se
sobre a metodologia de votação, as Deputadas Elza Pais (PS), Sandra Cunha (BE), Diana Ferreira
(PCP), Nilza de Sena (PSD) e Ilda Araújo Novo (CDS-PP). As iniciativas foram votadas artigo a
artigo. A Deputada Elza Pais (PS), tendo presentes os textos dos vários Projetos de Lei,
apresentou uma proposta de texto final para o artigo 2.º.
O texto final e o relatório de votação estão disponíveis nas 3 iniciativas.

5. Projeto de Lei n.º 423/XIII/2.ª (PCP), Medidas de apoio social a mães e pais estudantes (1.ª
alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)
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Este Projeto de Lei foi discutido conjuntamente com os Projetos de Lei nºs 326/XIII e 424/XIII.

6. Projeto de Lei n.º 424/XIII (2.ª) (PAN) – Altera a Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto, que
define as medidas de apoio social às mães e pais estudantes
Este Projeto de Lei foi discutido conjuntamente com os Projetos de Lei nºs 326/XIII e 423/XIII.

7. Petição n.º 253/XIII (2.ª) – apresentada por Maria Manuela Jesus Ferreira Alves e outros Solicitam a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores
O relatório final da petição foi apresentado pela Deputada relatora, Ana Mesquita (PCP) e depois
aprovado por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

8. Petição n.º 265/XIII (2.ª) – apresentada por Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Secundária José Falcão - Solicitam a adoção de medidas com vista à
realização de obras na Escola Secundária José Falcão
A apreciação e votação do relatório final da petição foi adiada para a reunião do dia 7/6.

9. Petição n.º 272/XIII (2.ª) – apresentada por Federação Nacional de Educação - Solicitam o
restabelecimento das carreiras de não docentes
O relatório final da petição foi apresentado pela Deputada relatora, Sandra Pontedeira (PS) e
depois aprovado por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

10. Petição n.º 256/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Margarida Carvalho Maia – Solicitam que
sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos
técnicos especializados nas escolas

A apreciação e votação do relatório final da petição foi adiada para a reunião do dia 7/6.

11.

Petição n.º 300/XIII (2.ª) – apresentada por António Carlos Carvalho - Solicitam a
adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos
os docentes

Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, foi deliberado admitir a petição, por
unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
A Coordenadora do PSD, a quem a petição foi distribuída, indicou como relatora a Deputada
Laura Magalhães.
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12. Petição n.º 311/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Catarina Sousa e outros - Solicitam que se
corrijam as insuficiências do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, que aprova um
conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino
superior politécnico a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições
de trabalho entre todos os docentes
Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, foi deliberado admitir a petição, por
unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
O Coordenador do PS, a quem a petição foi distribuída, informou que indicaria posteriormente
o Deputado relator.

13. Projeto de Resolução n.º 816/XIII/2.ª (PCP) – Defende a conclusão da construção da Escola
Básica Diogo Lopes de Sequeira – Alandroal
A apreciação da redação final deste Projeto de lei foi adiada para a reunião de 7/6.

14. Projeto de Resolução n.º 854/XIII/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a realização de obras de construção do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola
Básica Diogo Lopes Sequeira do Alandroal.
A apreciação da redação final deste Projeto de lei foi adiada para a reunião de 7/6.

15. Projeto de Resolução n.º 547/XIII/2.ª (CDS-PP) – “Recomenda ao Governo que proceda ao
reposicionamento dos professores no correspondente escalão da carreira docente”.
A redação final de um texto de fusão dos 3 Projetos de Resolução foi aprovada por unanimidade
dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

16. Projeto de Resolução n.º 870/XIII/2.ª (BE) – “Reposicionamento na carreira dos docentes
que ingressaram nos quadros – regulamentação do estatuto da carreira docente”
A redação final de um texto de fusão dos 3 Projetos de Resolução foi aprovada por unanimidade
dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

17. Projeto de Resolução n.º 873/XIII/2.ª (PCP) – “Propõe medidas de valorização dos
professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho”
A redação final de um texto de fusão dos 3 Projetos de Resolução foi aprovada por unanimidade
dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

18. Data da próxima reunião
7 de junho de 2017 (quarta-feira) – 10h
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A reunião foi encerrada às 16:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 6 de junho de 2017
A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 14 de junho 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
Laura Monteiro Magalhães
Lúcia Araújo Silva
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Nilza de Sena
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Álvaro Batista
André Silva
Elza Pais
Sandra Cunha

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Maria Manuela Tender
Susana Amador

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Emília Santos
Odete João
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