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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

  

2. Aprovação da ata  

 

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Apreciação e votação do Relatório de Atividades da 2.ª Sessão Legislativa 

 

5. Projeto de Resolução n.º 1009/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que garanta a 

presença permanente de psicólogos nos Agrupamentos de Escolas de Pedrógão Grande, 

Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos;  

 

 Discussão da Iniciativa 
 

6. Projeto de Resolução n.º 1010/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que proceda à 

concretização de obras na Escola Básica 2/3 Avelar Brotero, integrada no Agrupamento de 

Escolas Adelaide Cabette, em Odivelas.  

 

 Discussão da Iniciativa 
 

7. Petição n.º 360/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio 

de Torre D. Chama; 

 

 Decisão sobre a admissão da petição  

 Relator: a indicar pelo PSD 

 

8. Petição n.º 376/XIII/2.ª - Solicitam a retificação das listas de mobilidade interna, e 

contratação inicial, de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação. 

 

 Decisão sobre a admissão da petição  

 Relator: a indicar pelo PS 

 

9. Petição n.º 378/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas contra o fornecimento de 

moradas erradas para frequência de escolas. 

 

 Decisão sobre a admissão da petição  

 Relator: a indicar pelo PSD 

 

10. Petição n.º 380/XIII/2.ª - Solicita alteração legislativa ao Estatuto da Carreira Docente e 

ao Estatuto da Aposentação. 

 

 Decisão sobre a admissão da petição  

 Relator: a indicar pelo PS 
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11. Data da próxima reunião  

 

10 de outubro, 14h 

 
------------- 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

  

O Senhor Presidente, Deputado Alexandre Quintanilha, informou de que o Senhor Deputado 

André Silva do PAN não poderá estar presente, motivo pelo qual os pontos n.º 5 e 6 da ordem 

do dia serão adiados para data a designar pelo próprio.  

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu o adiamento do ponto n.º 4 e 9 da ordem do dia, 

tendo obtido o consenso dos Grupos Parlamentares do PSD, BE, CDS-PP e PCP.  

 

2. Aprovação da ata  

 

O Senhor Presidente levou a votação a aprovação da ata n.º 82, de 12 de setembro, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade.  

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1 Baixa à Comissão - Projeto de Lei  

O Senhor Presidente comunicou a baixa à Comissão do Projeto de Lei 607/XIII/3.ª - Procede à 

sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de 

recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário, informando de 

que caberia ao Grupo Parlamentar do PSD indicar Deputado Relator.  

O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) informou que o seu Grupo Parlamentar indicaria, 

posteriormente, deputado para o efeito, tendo aceitado a data de 17 de outubro como data 

para apresentação do parecer.  

 

3.2. Baixa à Comissão - Projeto de Resolução  

O Senhor Presidente comunicou a baixa à Comissão do Projeto de Resolução 1057/XIII/3.ª (PCP) 

- Renovação dos contratos dos Técnicos Especializados no ano letivo 2017/2018, questionando 

o Grupo Parlamentar do PCP se, nos termos do disposto no artigo 128.º do Regimento da 

Assembleia da República, pretendiam a discussão em Comissão ou Plenário.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) informou que pretendiam a discussão em Comissão, 

pretendendo o agendamento para a próxima reunião da Comissão, se possível.  

 

3.3. Audições no âmbito do Orçamento do Estado para 2018: 

O Senhor Presidente informou os Senhores Deputados de que estavam agendadas as seguintes 

audições regimentais:  

 Audição do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dia 14 de 

novembro (terça-feira) às 15h;  

 Audição do Senhor Ministro da Educação dia 15 de novembro (quarta-feira) às 10h.  
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Questionou, assim, os Senhores Deputados se pretendiam proceder ao agendamento das 

restantes audições regimentais, em conformidade com as que ocorreram na sessão legislativa 

transata, a saber:   

Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 

Superior 

 
Sugestão: 

1.ª/2.ª semana de janeiro de 2018 - 15,00 Horas 2 ou 9 de janeiro 

1ª semana de março, 2018, às 15,00 Horas  6 de março; 

2ª semana de junho, 2018,às 15,00 Horas 12 de junho. 

Ministro da Educação 

 Sugestão: 

3.ª semana de dezembro, 2017, às 15,00 Horas  19 de dezembro; 

3.ª semana de abril, 2018, às 15,00 Horas  17 de abril; 

1.ª semana de julho, 2018, às 15,00 Horas  3 de julho. 

 

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) solicitou, apenas, que não fosse agendada nenhuma 

audição para o dia 2 de janeiro, considerando que seria difícil a preparação da mesma.  

O Senhor Presidente, bem como os restantes Grupos Parlamentares assentiram. O Senhor 

Presidente comprometeu-se a verificar da sua disponibilidade para estas datas e de as voltar a 

propor aos Senhores Deputados. 

 

3.4. Pedido de propostas/contributos para o Plano de Atividades da 3.ª Sessão Legislativa 

O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Deputados a apresentação de 

propostas/contributos para o Plano de Atividades, sugerindo como prazo para apresentação de 

propostas, o dia 6 de outubro.  

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu que este prazo fosse alargado para o dia 9 de 

outubro.  

Havendo concordância dos restantes Grupos Parlamentares presentes, foi pelo Senhor 

Presidente relembrado, apenas, que poderia ser difícil a apreciação do mesmo na reunião de 10 

de outubro, mas que iria ser tentado.  

 

3.5. Audição dos candidatos para o Conselho Nacional de Educação 

O Senhor Presidente informou que se encontram agendadas eleições para o Conselho Nacional 

de Educação para o dia 13 de outubro, devendo as candidaturas ser apresentadas até ao dia 6 

de outubro. 

Informou, ainda, que caso sejam apresentadas candidaturas até dia 6 de outubro, deverão ser 

agendadas audições em Comissão, propondo para esse efeito a data de 10 de outubro pelas 

14h, face às grelhas de tempo que também sujeitou à consideração dos Senhores Deputados.  

 

Os Grupos Parlamentar do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP concordaram com as indicações dadas pelo 

Senhor Presidente quanto a esta matéria.  

 

3.6. Prémio Professor Barbosa de Melo 

O Senhor Presidente informou que para galardoar um trabalho de investigação nos domínios do 

Direito Constitucional, da História Contemporânea e da Ciência Política, relacionado com o tema 

do Parlamento e do Parlamentarismo em Portugal, foi criado o Prémio Professor Barbosa de 

Melo.  

O júri deste prémio deverá ser presidido pelo Presidente da 1.ª Comissão e integra 2 

representantes da 1.ª Comissão e 2 da 8.ª Comissão, sendo certo que o primeiro prémio só será 

atribuído em 2018. O júri deverá até 1 de março elaborar e aprovar normas de candidatura, de 

seleção de trabalhos, etc.  



 
 

O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) pediu a palavra para referir que deveria ser obtida 

informação junto da 1.ª Comissão, com vista a assegurar a maior representatividade dos Grupos 

Parlamentares. A ser assim, informou que o Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito da 8.ª 

Comissão, gostaria de indicar a Deputada Margarida Mano (PSD) para integrar o júri.  

 

3.7. Pedido de audiência 

O Senhor Presidente informou que foi apresentado um pedido de audiência pelo Sindicato 

Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, sobre as 

fragilidades da intervenção dos terapeutas no ensino especial, e que, considerando o 

regulamento da Comissão deverão ser ouvidos em reunião plenária da mesma.  

  

3.8. Apreciação e votação de Relatórios de Audiências:  

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu desde logo a palavra para solicitar o adiamento da 

presente votação.  

Obtida a concordância de todos os Grupos Parlamentares, foi a apreciação e votação destes 

relatórios adiada.  

 

4. Apreciação e votação do Relatório de Atividades da 2.ª Sessão Legislativa 

 

Adiado.  

 

5. Projeto de Resolução n.º 1009/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que garanta a 

presença permanente de psicólogos nos Agrupamentos de Escolas de Pedrógão Grande, 

Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos;  

 
Adiado.  

 

6. Projeto de Resolução n.º 1010/XIII/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que proceda à 

concretização de obras na Escola Básica 2/3 Avelar Brotero, integrada no Agrupamento de 

Escolas Adelaide Cabette, em Odivelas.  

 

Adiado.  

 

7. Petição n.º 360/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio 

de Torre D. Chama; 

O Senhor Presidente levou a votação a admissibilidade da Petição n.º 360/XIII/2.ª, tendo a 

mesma sido admitida pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.  

O Senhor Presidente solicitou, assim, indicação de Deputado Relator, tendo o Grupo 

Parlamentar do PSD referido que indicaria posteriormente o mesmo.  

 

8. Petição n.º 376/XIII/2.ª - Solicitam a retificação das listas de mobilidade interna, e 

contratação inicial, de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação. 

O Senhor Presidente levou a votação a admissibilidade da Petição n.º 376/XIII/2.ª, tendo a 

mesma sido admitida pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.  

O Senhor Presidente solicitou, assim, indicação de Deputado Relator, tendo o Grupo 

Parlamentar do PSD referido que indicaria posteriormente o mesmo.  
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9. Petição n.º 378/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas contra o fornecimento de 

moradas erradas para frequência de escolas. 

 

Adiado.  

 

10. Petição n.º 380/XIII/2.ª - Solicita alteração legislativa ao Estatuto da Carreira Docente e 

ao Estatuto da Aposentação. 

 

Adiado.  

 

11. Data da próxima reunião  

 

10 de outubro, 14h 

 

Palácio de São Bento, 3 de outubro de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 10 de outubro 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 
 Diogo Leão 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Álvaro Batista 
 Ana Virgínia Pereira 
 Duarte Marques 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Susana Lamas 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Emília Santos 
 Ilda Araújo Novo 
 Ivan Gonçalves 
 Joana Mortágua 
 Laura Monteiro Magalhães 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Nilza de Sena 

 


