ATA NÚMERO 82/XIII (2.ª) SL
12 de setembro de 2017 – 15h00
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata
3. Comunicações do Presidente
4. Petição n.º 300/XIII (2.ª) - apresentada por António Carlos Carvalho e outros - Solicitam a
adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos
os docentes



Audição dos peticionários
Deputada relatora: Laura Magalhães (PSD)

5. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Transferência de
Competências na Educação referente à 2.ª Sessão Legislativa


Apreciação e votação

6. 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



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputada relatora: Maria Augusta Santos (PS)

7. Petição n.º 337/XIII (2.ª) - apresentada por Ana Cristina Lavandeira Simões - Solicita
correção de injustiça na contagem do tempo de serviço, em virtude de término de
mestrado



Apreciação e votação sobre a admissibilidade da petição
Deputada relatora: CDS-PP

8. Petição n.º 344/XIII (2.ª) - apresentada por Sónia Márcia Gonçalves - Solicitam a inclusão
do Projeto Personal Planning no currículo do ensino em Portugal



Apreciação e votação sobre a admissibilidade da petição
Deputado relator: PSD

9. Petição n.º 345/XIII (2.ª) - apresentada por FENPROF - Federação Nacional dos Professores
- Solicitam a criação de grupo de recrutamento para a Língua Gestual Portuguesa


Apreciação e votação sobre a admissibilidade da petição



Deputado relator: PS

10. Data da próxima reunião
A ponderar.
-------------

11.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

A proposta de ordem do dia foi aprovada por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD,
PS, BE, CDS-PP e PCP.

12.

Aprovação da ata

Levada a votação a aprovação da Ata n.º 81, respeitante à reunião de 18 de julho, foi a mesma
aprovada por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

13.

Comunicações do Presidente

3.1. Distribuição de iniciativas legislativas que baixaram à Comissão
O Senhor Presidente comunicou a baixa à Comissão dos seguintes projetos de lei:
Projeto
de Lei

585 XIII 2 Procede à alteração do DecretoLei n.º 55/2009, de 2 de Março
referente à Acção Social Escolar,
incluindo a oferta de bebida
vegetal no âmbito do programa
de leite escolar

Baixa
2017-07-19
comissão
distribuição
inicial
generalidade

PAN

Projeto
de Lei

586 XIII 2 Garante a disponibilização
bebidas vegetais no serviço
bufete escolar, através
alteração ao Decreto-Lei
55/2009, de 2 de março

Baixa
2017-07-19
comissão
distribuição
inicial
generalidade

PEV

Baixa
2017-06-05
comissão
distribuição
inicial
generalidade

PEV

Projeto 531
de Lei

de
de
de
nº

XIII 2 Estabelece a promoção de fruta
e outros produtos alimentares
saudáveis nos bufetes/bares
escolares, procedendo à
alteração do Decreto-Lei nº
55/2009, de 2 de março

Estas iniciativas foram distribuídas, respetivamente, aos Grupos Parlamentares do PS, PSD e PS,
tendo sido comunicado que o Grupo Parlamentar do PEV e o Deputado do PAN, enquanto
proponentes, dispensavam a apresentação das mesmas em sede de Comissão.

Foi relembrado que já foram distribuídos aos Grupos Parlamentares do BE e o CDS-PP,
respetivamente, as seguintes iniciativas:
Projeto 530 XIII 2 Estabelece a oferta alternativa de
de Lei
bebida vegetal, no âmbito do
programa de leite escolar,
promovendo
alteração
ao
Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de
março

Baixa
2017-06-05 PEV
comissão
distribuição
inicial
generalidade

Projeto 532 XIII 2 Desincentiva a venda de alimentos
de Lei
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
2017-06-05 PEV
comissão
distribuição
inicial
generalidade

Em consequência, foram indicadas para Relatoras as Senhoras Deputadas Joana Mortágua e Ilda
Araújo Novo. O Senhor Presidente informou, ainda, que o Grupo Parlamentar do PEV, enquanto
proponente, dispensava a apresentação destas iniciativas em sede de Comissão.
O Senhor Presidente questionou, ainda, se pretendiam agendar, desde já, data para
apresentação do parecer, não tendo sido adiantada nenhuma data.
3.1.2. Comunicação da baixa à Comissão de Projetos de Resolução
Projeto
1009 XIII 2 Recomenda ao Governo que
de
garanta a presença permanente
Resolução
de psicólogos nos Agrupamentos
de Escolas de Pedrógão Grande,
Castanheira de Pera e Figueiró
dos Vinhos

Baixa
2017-07-18
comissão
para
discussão

PAN

Projeto
1010 XIII 2 Recomenda ao Governo que
de
proceda à concretização de obras
Resolução
na Escola Básica 2/3 Avelar
Brotero,
integrada
no
Agrupamento
de
Escolas
Adelaide Cabette, em Odivelas.

Baixa
2017-07-18
comissão
para
discussão

PAN

O Senhor Presidente informou que o Senhor Deputado André Silva (PAN) pretendia a discussão
destes projetos resolução em sede de Comissão, em cumprimento do 128.º do Regimento da
Assembleia da República.
Projeto
1012 XIII 2 Pela progressiva gratuitidade do Baixa
2017-07-19 PEV
de
ensino superior público
comissão
Resolução

para
discussão
Projeto
1018 XIII 2 Pelo reinício urgente das obras
de
de requalificação da Escola
Resolução
Secundária Gago Coutinho, em
Alverca

Baixa
2017-07-19 PEV
comissão
para
discussão

Projeto
1032 XIII 2 Necessidade de retomar as obras
de
de requalificação da Escola
Resolução
Secundária João de Barros, no
Seixal

Baixa
2017-07-24 PEV
comissão
para
discussão

Projeto
1034 XIII 2 Recomenda ao Governo a gestão Baixa
2017-07-21 PEV
de
pública da Rede Nacional de comissão
Resolução
Pousadas de Juventude
para
discussão
O Senhor Presidente informou que o Grupo Parlamentar do PEV pretende a discussão destes
projetos de resolução em Plenário, em conformidade com o disposto no artigo 128.º do
Regimento da Assembleia da República.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) e a Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) suscitaram
a questão de ter sido discutido o Projeto de Resolução n.º 830/XIII/2.ª - Reverte a concessão das
pousadas da juventude a privados, na 12.ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto.
Por se tratar da Comissão competente em razão da matéria, para a discussão do Projeto de
Resolução n.º 1034/XIII/2.ª - Recomenda ao Governo a gestão pública da Rede Nacional de
Pousadas de Juventude, foi deliberado solicitar ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da
República a sua redistribuição.
3.2. Relatórios de atividades do Grupo de Trabalho de Transferência de Competências na
Educação
Foi levada a aprovação os relatórios das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de
Transferência de Competências na Educação, a saber, da visita ao Agrupamento de Escolas
Soares Basto, Relatório das audições da FENPROF e FNE; dos Sindicatos dos Inspetores da
Educação e do Ensino e Sindicato Nacional dos Psicólogos; da ANDE e ANDAEP; e do Conselho
das Escolas.
Levado a votação os referidos relatórios, foram os mesmos aprovados por unanimidade dos
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3.3. Parlamento dos Jovens
O Senhor Presidente informou os Senhores Deputados que o cartaz aprovado para as sessões
do ensino básico e secundário da edição 2017-2018 do Parlamento dos Jovens, foi a proposta C
apresentada pela Equipa do Parlamento dos Jovens, com os votos favoráveis do GP do PSD. A
proposta A mereceu os votos do Grupo Parlamentar do BE e do PCP, e a proposta B os do Grupo

Parlamentar do CDS-PP e do Senhor Presidente. O GP do PS pronunciou-se favoravelmente
quanto à opção pela proposta B ou C.
3.4. Pedidos de audiência:
O Senhor Presidente comunicou que foram apresentados os seguintes pedidos de audiência:
 Universidade da Beira Interior, sobre o Subfinanciamento da Universidade da Beira
Interior e para explicação da não submissão da proposta de Orçamento para 2018
na plataforma da DGO;
 Eva Cláudia Alves Loução, sobre o Concurso de contratação de escola;
 Mariana Filipa Ferreira Lopes, sobre a publicação das listas de colocação da
mobilidade interna e contratação inicial, de dia 25 de agosto de 2017 e, a posteriori,
as de dia 6 de setembro de 2017, o que consubstancia, na prática, o desrespeito
total pela graduação profissional, levando a graves e irreparáveis prejuízos na vida
de milhares de docentes, com implicações negativas na sua atividade profissional e
consequentemente em toda a comunidade escolar nacional.
Estes pedidos, considerando que foram apresentados por entidades que não revestem uma
representatividade nacional, foram determinados ser atendidos por recurso ao formato do
Deputado-Piloto, tendo sido distribuídos, respetivamente ao Senhor Deputado Álvaro Batista
(PSD), à Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) e à Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP).
O Senhor Presidente informou, ainda, que o pedido de audiência de Mariana Lopes solicitava
que esta fosse realizada a 12 de setembro, e portanto na data da presente reunião. O Senhor
Deputado Amadeu Albergaria (PSD) pediu a palavra para apelar a que esta audiência fosse
realizada em tal data, face à presença dos requerentes, que se deslocaram propositadamente
do Norte do País, e considerando a urgência do tema, referindo que o seu Grupo Parlamentar
dava concordância para que tal audiência acontecesse. O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS)
referiu que o Grupo Parlamentar do PS não se opunha, devendo, contudo, esta audiência
respeitar as regras da Comissão, e logo ser realizada no formato de Deputado-Piloto. As
Senhoras Deputadas Joana Mortágua (BE) e Ana Mesquita (PCP) deram a sua concordância,
tendo a Senhora Deputada Ana Rita Bessa, enquanto responsável por presidir a tal audiência
dado o seu assentimento.
Em consequência, foi determinado que esta audiência ocorresse, após a reunião da Comissão.

14. Petição n.º 300/XIII (2.ª) - apresentada por António Carlos Carvalho e outros - Solicitam a
adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos
os docentes
O Presidente da Comissão cumprimentou os peticionários, na pessoa de António Carlos
Carvalho, e lembrou a grelha de tempo das intervenções.
Dada a palavra a António Carlos Carvalho, o mesmo começou por referir que o Primeiroministro, num debate quinzenal, reconheceu que existe uma discriminação no que respeita aos
docentes que lecionam no regime da monodocência, por não beneficiarem de uma redução de
horário.
Em 2016, foi apresentada a Petição n.º 66/XIII/1.ª - Solicitam a aprovação de um regime especial
de aposentação para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico,

não tendo sido aceite a proposta de criação de tal regime. Passado mais de um ano verificam
que existe ausência de iniciativa dos Grupos Parlamentares nesta matéria.
Na opinião dos peticionários, a presente petição deve ser vista como um regime alternativo a
um regime especial de aposentação, tendo, de seguida, passado a expor as medidas alternativas
que constam da petição apresentada.
A Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD), relatora da presente petição, começou por
cumprimentar a delegação presente, bem como os documentos entregues. Referiu que o objeto
da petição é claro e está explícito, não sendo uma novidade o desgaste que os docentes na
monodocência sofrem. Assim, e considerando as medidas propostas, questionou da
possibilidade de a educação pré-escolar ser lecionada em regime de parceria pedagógica; já
quanto ao primeiro ciclo, perguntou se a proposta dos peticionários não potenciaria a criação
de alguma discriminação nestas áreas. E, por fim, considerando que está afastada a possibilidade
de um regime especial de aposentação, questionou se já tinham contacto o Governo e, em caso
afirmativo, qual a resposta obtida.
A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) saudou os peticionários, e salientou que o Grupo
Parlamentar do PS considera que a atividade de docente é exigente, estando conscientes do
desgaste que os professores sofrem, e do progressivo envelhecimento da classe profissional,
que também é a sua. Ainda assim, considera que não podem ser ignoradas todas as medidas
adotadas por este Governo, como seja a de uniformização do calendário escolar. Referiu, ainda,
que cada nível de ensino tem as suas especificidades, e que estas não podem ser confundidas
como criadoras de desigualdades. Informou que o seu Grupo Parlamentar defende a
convergência dos regimes específicos da função pública, o que não prejudica o empenho do seu
Grupo na efetivação de todas as medidas que se demonstrem possíveis, nesta matéria.
A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) cumprimentou os peticionários, sublinhando que o
assunto não é novo, e que o seu Grupo Parlamentar apresentou um Projeto sobre a
uniformização do regime especial de aposentação. Concordam, contudo, que em nenhum
momento a valorização da monodocência pode resultar na criação de desigualdades entre
docentes. O que não significa que o seu Grupo Parlamentar não seja sensível à questão da
redução do horário em função da idade. Quanto à aposentação, têm um problema, é que um
terço dos professores irá se reformar nos próximos 10 anos. Considera que isto é um problema
para o qual é preciso olhar e abordar com a seriedade que ela merece.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) saudou os peticionários e referiu que dentro da
classe de docentes há exigências muito diferentes consoante o ciclo. Em consequência,
considera que é preciso salvaguardar a equidade no tratamento de todos os professores.
Referiu, ainda, que o seu Grupo Parlamentar não defende, à cabeça, que tudo seja igual, e por
isso olhará com a devida atenção com vista à correção de discrepâncias. Identificou, ainda, como
duas questões a abordar nos próximos tempos a da aposentação dos professores e a do seu
burnout, sublinhando que esta questão tem de ser vista com as restantes carreiras. Solicitou,
por fim, esclarecimentos quanto à solução avançada de professores de outros ciclos intervirem
na pré-primária e no 1.º ciclo.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) cumprimentou os peticionários e referiu que o seu
Grupo Parlamentar apresentou o Projeto de Resolução 873/XIII/2.ª - Propõe medidas de
valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho, projeto

estes que aborda uma série de matérias diferenciadas, nomeadamente as questões do
envelhecimento do corpo docente, mas também outras matérias que consideram de relevo.
Referiu, depois, que na ótica do seu Grupo Parlamentar deve haver um Regime Geral de
Aposentação para toda a função pública, devendo atender-se a situações específicas, sendo
certo que não pode haver discrepâncias de tratamento na função pública.
Por fim, referiu que também têm dúvidas quanto à possibilidade de outros docentes intervirem,
questionado se esta medida proposta não porá em causa a própria monodocência.
Em resposta, Maria Augusta Antunes Lourenço, expôs ter 61 anos e meio e trabalhar no regime
da monodocência. Informou ter dos alunos mais novos, mas que a idade não significa que sejam
dos menos exigentes, temendo a influência que isto possa exercer nas gerações vindouras, pois
que mesmo dando o seu melhor, não sabe se será capaz de dar resposta a 100% aos seus alunos.
Já António Carvalho referiu que sabe que o objeto desta petição foi já discutido muitas vezes,
mas que o que a petição propõe é a criação de um regime que permite minorar isto, a par de
um regime transitório para as situações que já não possam ser minoradas por tal regime. Na
opinião do peticionário, é inconcebível que o regime continue assim, exigindo igualdade de
horários e igualdade na transição da carreira.
Quanto à proposta de parceria pedagógica, a ideia é ter mais educadores a fazer um
determinado número de horas por sala, o que permitia completar o horário no início da carreira.
Sublinhou que a monodocência não pode ser solução para tudo e que, nos estabelecimentos de
ensino privado, por regra, são outros professores que lecionam as áreas de música e educação
física.
Prosseguiu, referindo que os docentes têm muitos problemas a resolver, mas que a presente
petição versa apenas sobre os docentes do primeiro ciclo e da pré.
Expôs, ainda, que uma das propostas apresentada na petição visa abrir as portas às nossas
gerações.
Terminou, sublinhando que não se encontra a ser cumprido o princípio da igualdade, e aludindo
às declarações do Presidente da República sobre os professores como os “heróis da função
pública”.
A audição foi gravada em registo áudio, que está disponível para consulta na página da
Comissão, o que dispensa um maior desenvolvimento desta nesta sede.

15.

Relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Transferência
de Competências na Educação referente à 2.ª Sessão Legislativa

O Senhor Presidente informou que foi distribuído o Relatório de Atividades do Grupo de
Trabalho de Acompanhamento da Transferência de Competências na Educação referente à 2.ª
Sessão Legislativa, tendo sido dada a palavra à Senhora Deputada Susana Amador (PS) sua
coordenadora, que informou a Comissão das atividades desenvolvidas por aquele Grupo.
Levado a votação o referido Relatório, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

16. 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

O Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) que, na
qualidade de Deputada Relatora, apresentou o respetivo relatório.
Levado a aprovação o Relatório Final, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

17. Petição n.º 337/XIII (2.ª) - apresentada por Ana Cristina Lavandeira Simões - Solicita
correção de injustiça na contagem do tempo de serviço, em virtude de término de
mestrado
O Senhor Presidente levou a votação a admissibilidade da Petição n.º 337/XIII/2.ª, tendo a
mesma sido admitida por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Em consequência, foi designado como Relatora a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP).

18. Petição n.º 344/XIII (2.ª) - apresentada por Sónia Márcia Gonçalves - Solicitam a inclusão
do Projeto Personal Planning no currículo do ensino em Portugal
O Senhor Presidente levou a votação a admissibilidade da Petição n.º 344/XIII/2.ª, tendo a
mesma sido admitida por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Em consequência, foi designado como Relatora a Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD).

19. Petição n.º 345/XIII (2.ª) - apresentada por FENPROF - Federação Nacional dos Professores
- Solicitam a criação de grupo de recrutamento para a Língua Gestual Portuguesa
O Senhor Presidente levou a votação a admissibilidade da Petição n.º 345/XIII/2.ª, tendo a
mesma sido admitida por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Em consequência, foi designado como Relatora a Senhora Deputada Sandra Pontedeira (PS).

20. Data da próxima reunião
Após ponderação foi consensualizado que a próxima reunião ocorreria após as eleições
autárquicas, e logo a 3 de outubro.
Palácio de São Bento, 12 de setembro de 2017
A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 3 de outubro de 2017.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
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Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
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Luís Monteiro
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Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:

