ATA NÚMERO 75/XIII (2.ª) SL
14 de junho de 2017 – 10h00

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

2. Aprovação da ata

3. Comunicações do Presidente

4. Apreciação Parlamentar n º 22/XIII/2.ª (BE) e Apreciação Parlamentar n º 24/XIII/2.ª (PCP),
respeitantes ao Decreto-Lei nº 45/2016, de 29 de agosto, que "aprova um conjunto de
regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior
politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio"


Discussão e votação das propostas de alteração

5. 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

6. Petição n.º 252/XIII (2.ª) – apresentada por Eva Soares Pinho da Cruz Leite de Freitas–
Solicita a criação de grupo letivo para Professores de Técnicas Especiais



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputada Relatora: Maria Augusta Santos - PS

7. Projeto de Resolução n.º 763/XIII, do BE - Remoção das placas de fibrocimento com
amianto na escola El-Rei D. Manuel I, em Alcochete


Discussão

8. Projeto de Resolução n.º 892/XIII, do BE - Pagamento das bolsas de doutoramento e pósdoutoramento 2016 pela FCT


Discussão
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9. Projeto de Resolução n.º 893/XIII, do BE - Requalificação e ampliação da Escola Básica de
2º e 3º ciclos de Vialonga, Vila Franca de Xira


Discussão

10. 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

11. 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

12. Outros assuntos

13. Data da próxima reunião
20 de junho de 2017 (terça-feira), às 15h
———

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Presidente da Comissão perguntou se podia ser incluída na Ordem do Dia a apreciação do
requerimento do GP do CDS-PP a solicitar ao Senhor Ministro da Educação, com urgência, o
estudo que fundamentou o procedimento para celebração de contratos de associação –
2017/18, 2018/19 e 2019/20 - e o que justificou a Retificação ao Aviso de abertura. Tendo havido
consenso, foi deliberado inclui-la como ponto 12.
A Ordem do Dia, com esta alteração, foi aprovada por unanimidade dos Deputados do PSD, PS,
BE, CDS-PP e PCP.

2. Aprovação da ata
Aa atas das reuniões de 6 e 7 de junho foram aprovadas por unanimidade dos Deputados do
PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de iniciativas legislativas
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3.1.1. Projetos de Lei
O Presidente da Comissão informou que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei referido
abaixo, que era distribuído ao BE para elaboração de parecer e indicou que estava suspensa até
1 de setembro a elaboração de notas técnicas.

Projeto
de Lei

530 XIII 2 Estabelece a oferta
alternativa de bebida vegetal,
no âmbito do programa de
leite escolar, promovendo
alteração ao Decreto-Lei nº
55/2009, de 2 de março

Baixa comissão
distribuição
inicial
generalidade

2017-06-05 PEV

O Deputado Luís Monteiro (PEV) informou que indicariam posteriormente o Deputado relator.
O Presidente indicou depois que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei a seguir referido, que
era distribuído ao CDS-PP para elaboração de parecer e reiterou que estava suspensa até 1 de
setembro a elaboração de notas técnicas.

Projeto
de Lei

532 XIII 2 Desincentiva a venda de
alimentos com excesso de
açúcar, gordura e sal nas
máquinas de venda
automática em escolas,
procedendo à alteração do
Decreto-Lei nº 55/2009, de 2
de março

Baixa comissão
distribuição
inicial
generalidade

2017-06-05 PEV

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) informou que indicariam posteriormente o Deputado
relator.
3.1.2. Projetos de Resolução
Tendo baixado à Comissão os 3 Projetos de Lei abaixo referidos, o Presidente informou que o
PEV pretende a sua discussão em Plenário.
Projeto de
Resolução

914 XIII 2 Sobre a elaboração do
Programa Nacional de
Educação para a
Sustentabilidade

Baixa
comissão
para
discussão

2017-06-06 PEV

Projeto de
Resolução

912 XIII 2 Pela educação ambiental como
componente de valorização da
escola pública

Baixa
comissão

2017-06-06 PEV
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para
discussão
Projeto de
Resolução

913 XIII 2 Recomenda a implementação
de um regime similar ao dos
coordenadores das Bibliotecas
Escolares /Centros de Recursos
para os coordenadores do
Projeto Eco-escolas

Baixa
comissão
para
discussão

2017-06-06 PEV

Referenciou depois a baixa do Projeto de Resolução referido a seguir, tendo o Deputado Luís
Monteiro (PS) informado que indicariam posteriormente se pretendem a sua discussão no
Plenário ou na Comissão.
Projeto de
Resolução

900 XIII 2 Recomenda que o Governo
garanta o acesso à educação
pré-escolar para todas as
crianças a partir dos 3 anos e o
alargamento da ação social
escolar, no âmbito do combate à
pobreza infantil

Baixa
comissão
para
discussão

2017-06-05 BE

3.2. Pedidos de audiência
O Presidente informou que tinha sido recebido um pedido de audiência da Rede de
Investigadores Contra a Precariedade Científica, para apresentação e argumentação do estudo
de “Critérios-base para a regularização de vínculos de investigadores Científicos ao abrigo do
PREVPAP”, tendo sido deliberado que a mesma fosse recebida em reunião presidida por um
Deputado-piloto, a indicar pelo PS.
Indicou depois que tinha sido recebido um outro pedido de audiência, do Sindicato dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, para expor a problemática da situação
profissional dos Encarregados de Trabalho do Instituto Politécnico do Porto, tendo sido
deliberado que o mesmo fosse recebido em reunião presidida por um Deputado-piloto, a indicar
pelo PSD.

3.2. Falta de resposta dos membros do Governo a pedidos de informação sobre petições
O Presidente informou que o peticionário da Petição n.º 271/XIII (2.ª), Contra o peso excessivo
das mochilas escolares em Portugal, se tinha dirigido ao Presidente da Comissão referindo que
os pedidos de informação aos Ministros da Educação e da Saúde não tiveram resposta e a
solicitar “que se faça uma chamada de atenção para este facto a quem de direito e que seja
dada uma resposta, com carácter de urgência, aos pedidos de informação solicitados por parte
da Comissão”.
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Analisadas várias hipóteses de diligências a realizar no futuro nestes casos, foi consensualizado
neste caso fazer uma insistência junto dos Ministros a solicitar resposta e na audição regimental
do Ministro da Educação colocar-lhe a questão.
3.3. Relatório de audiência
O relatório da audiência à ADES – Associação de Docentes do Ensino Superior – foi aprovado por
unanimidade dos deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

4. Apreciação Parlamentar n º 22/XIII/2.ª (BE) e Apreciação Parlamentar n º 24/XIII/2.ª (PCP),
respeitantes ao Decreto-Lei nº 45/2016, de 17 de agosto, que "aprova um conjunto de
regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior
politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio"

No âmbito da discussão na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos
Grupos Parlamentares do BE, PCP e PS foram feitas intervenções pelos Senhores Deputados
Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro (BE), Duarte Marques (PSD), Margarida Mano (PSD), Ana Rita
Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP), justificando as respetivas iniciativas e propostas,
bem como o sentido de voto, procedendo-se de seguida à votação artigo a artigo.
O relatório de votação e o texto final estão disponíveis nas Apreciações Parlamentares.

5. 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.

6. Petição n.º 252/XIII (2.ª) – apresentada por Eva Soares Pinho da Cruz Leite de Freitas–
Solicita a criação de grupo letivo para Professores de Técnicas Especiais
A apreciação e votação do relatório final da petição foi adiada.

7. Projeto de Resolução n.º 763/XIII, do BE - Remoção das placas de fibrocimento com
amianto na escola El-Rei D. Manuel I, em Alcochete
A discussão do Projeto de Resolução foi adiada.

8. Projeto de Resolução n.º 892/XIII, do BE - Pagamento das bolsas de doutoramento e pósdoutoramento 2016 pela FCT
A discussão do Projeto de Resolução foi adiada.
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9. Projeto de Resolução n.º 893/XIII, do BE - Requalificação e ampliação da Escola Básica de
2º e 3º ciclos de Vialonga, Vila Franca de Xira
A discussão do Projeto de Resolução foi adiada.

10. 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 foi adiada.

11. 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 foi adiada.

12. Requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP a solicitar ao Senhor Ministro da
Educação, com urgência, o estudo que fundamentou o procedimento para celebração de
contratos de associação – 2017/18, 2018/19 e 2019/20 - e o que justificou a Retificação ao
Aviso de abertura
A apreciação e votação do requerimento foi adiada.

13. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.

14. Data da próxima reunião
20 de junho de 2017 (terça-feira), às 15h

A reunião foi encerrada às 15:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 14 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
Ana Rita Bessa
André Pinotes Batista
Emília Santos
Ilda Araújo Novo
Laura Monteiro Magalhães
Lúcia Araújo Silva
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Álvaro Batista
Ana Virgínia Pereira
Duarte Marques

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Amadeu Soares Albergaria
Diogo Leão
Joana Mortágua
Odete João

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Ana Mesquita
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