
1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ATA NÚMERO 84/XIII (3.ª) SL 

10 de outubro de 2017 – 15h00 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

  

2. Aprovação da ata  

 

 Ata n.º 83 de 3 de outubro 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

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

 

5. Apreciação e votação do Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

6. Apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas:  

 

 Projeto de Lei n.º 532/XIII/2.ª (PEV) - 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 

Relatora: Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP)  

 

 Projeto de Lei n.º 531/XIII/2.ª (PEV) - 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 

Relatora: Deputada Lúcia Araújo Silva (PS) 

 

 Projeto de Lei n.º 585/XIII/2.ª (PAN) - Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 55/2009, 

de 2 de Março referente à Ação Social Escolar, incluindo a oferta de bebida vegetal no 

âmbito do programa de leite escolar 

Relatora: Deputada Lúcia Araújo Silva (PS) 

 

7. Projeto de Resolução n.º 1057/XIII/2.ª (PCP) – Renovação dos contratos dos Técnicos 

Especializados no ano letivo 2017/18 

 

 Discussão  

 

8. 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 

 

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

ao Estatuto da Aposentação 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41688
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13061
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 Decisão sobre a admissão da petição  

 

 

10. Data da próxima reunião  

 

17 de outubro, 14/15h 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

  

A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

2. Aprovação da ata  

 

A ata n.º 83, da reunião da Comissão de 3 de outubro, foi aprovada por unanimidade dos 

Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa à Comissão  

 

O Presidente da Comissão informou que baixou à Comissão de Saúde (Comissão competente), 

em conexão com a 8.ª Comissão, o Projeto de Resolução n.º 1065/XIII/3 (CDS-PP) - Recomenda 

ao Governo a implementação de medidas na área da oncologia pediátrica, promovendo maior 

apoio e proteção aos menores portadores de doença oncológica e aos seus cuidadores. 

 

Indicou ainda que o Deputado André Silva, do PAN, informou que prescinde da discussão do 

Projeto de Resolução n.º 1010/XIII/2.ª – 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, e solicitou o seu imediato agendamento para votação no Plenário. Não se 

registaram objeções dos restantes Grupos Parlamentares. 

 

3.2. Audição dos candidatos para o Conselho Nacional de Educação 

 
O Presidente informou que as eleições dos candidatos para o Conselho Nacional de Educação 
foram adiadas para o dia 20 e que ainda não foi apresentado o candidato para Presidente e os 
representantes do PSD e do CDS-PP. 
 
Foi depois consensualizado que, caso sejam apresentados candidatos, o que compete aos 
Grupos Parlamentares, a audição dos mesmos na Comissão será realizada na reunião do dia 17 
e numa reunião no dia 18 de manhã.  
 
Consensualizou-se ainda que na reunião do dia 17 de outubro, pelas 15h, será realizada a 
audição dos peticionários da Petição n.º 345/XIII/2.ª, desencadeada pela FENPROF e AFOMOS, 
que solicitam a criação de grupo de um recrutamento para a Língua Gestual Portuguesa.   
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41709
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41612
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13026
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3.3. Conversa com grupo da Universidade de Évora 

 

O Professor Bravo Nico, solicitou à Assembleia da República a possibilidade de ser feita no dia 

27 de outubro de 2017 (sexta-feira), da parte da manhã, uma visita à Assembleia da República 

por parte de estudantes, professores e funcionários de apoio, no âmbito do Curso de 

Licenciatura em Ciências da Educação, da Universidade de Évora e de o grupo poder conhecer   

o papel e funcionamento da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, nomeadamente 

mediante conversa com algum Deputado da Comissão. 

 

Nestes termos, consensualizou-se que o Presidente da Comissão receberá o grupo às 9h30, em 

reunião aberta a todos os Deputados, tendo sido solicitada a presença de 1 Deputado por Grupo 

Parlamentar. O Deputado Luís Monteiro (BE) indicou que estará presente. 

 

3.4. Prémio Professor Barbosa de Melo 

 

O júri do prémio Professor Barbosa de Melo será presidido pelo Presidente da 1.ª Comissão e 

integra ainda 2 representantes dessa Comissão e 2 da 8.ª Comissão. Nestes termos, foi solicitado 

que os Deputados Coordenadores dos Grupos Parlamentares das 2 Comissões se articulem para 

indicarem os representantes das mesmas, assegurando a maior representatividade possível. 

 

3.5. Apreciação e votação de Relatórios de Audiências 

 

A Comissão aprovou por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP os relatórios das audiências às seguintes entidades: 

a) Grupo de Professores sobre Listas de Colocação da mobilidade interna e contratação 

inicial, realizada a 12 de setembro;  

b) Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette, Odivelas, sobre a situação de derrocada 

iminente numa escola em Odivelas, realizada a 19 de setembro;  

c) Reitor da Universidade da Beira Interior, realizada a 19 de setembro.   

  

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

 

Intervieram os Deputados Porfírio Silva (PS) e Ilda Araújo Novo (CDS-PP), propondo algumas 

alterações, tendo depois sido aprovado o Relatório, por unanimidade dos Deputados dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

5. Apreciação e votação do Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

Em resposta ao pedido feito, foram apresentados pelo PS e pelo CDS-PP contributos para o Plano 

de Atividades para a 3.ª Sessão:  

Contributo do PS - realização de 6 debates nacionais para equacionar uma eventual revisão da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, a realizar em diversas regiões do país; 

Contributo do CDS-PP - audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE); fixação 

das regras para audição de peticionário singular; conferência com o CNE sobre a Lei de Bases do 

Sistema Educativo; Conferência/debate sobre o Ensino Superior (Avaliação do RJES ou Sistema 

de Acesso ao Ensino Superior); 1 Café de Ciência e a participação no Ciência 2018; elencar todos 

os Grupos de Trabalho vigentes.  



4 
 

O Deputado Porfírio Silva (PS) explicitou a proposta do PS, referindo que os debates propostos 

vêm na sequência do trabalho desenvolvido pelo CNE sobre a Lei de Bases e os temas e os vários 

locais de realização - que visam o contacto com as instituições locais – serão fixados em reunião 

da Mesa e Coordenadores. Indicou ainda que o PS não se revê na necessidade de alteração ou 

não da Lei de Bases. 

 

A Deputada Nilza de Sena (PSD) referiu que o PSD entende que deve haver revisão da Lei e 

manifestou dificuldades em relação à realização de 6 sessões, a nível nacional. 

 

A Deputada Susana Amador (PS) propôs ainda que por ocasião de cada debate, descentralizado, 

fossem feitas visitas a instituições da região. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que a realização de 6 debates nacionais, com reuniões 

da Comissão fora da Assembleia da República, é pouco exequível tendo em conta o calendário, 

particularmente para os Grupos Parlamentares pequenos. Acrescentou ainda que a abertura de 

um processo de revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo não é competência da Comissão, 

que não pode estar associada a qualquer iniciativa em que possa perpassar tal objetivo. 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) explicitou a proposta do CDS-PP, mencionando ainda que 

propõem uma conferência com o CNE, para apresentação dos trabalhos deste. Manifestou 

depois que os Grupos Parlamentares mais pequenos têm dificuldades de participação em 

reuniões da Comissão em vários locais do país, transmitindo o desacordo em relação a reuniões 

descentralizadas. 

 

A Deputada Margarida Mano (PSD) considerou que será difícil concretizar 6 debates, bem como 

realizar as reuniões da Comissão em conjunto. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) esclareceu que o PS entende que a realização dos debates não 

implica uma posição em relação à revisão da Lei de Bases. 

 

Analisada a manutenção ou não dos Grupos de Trabalho existentes, foi constatado que o Grupo 

de Trabalho para apreciação das iniciativas no âmbito do Abandono Escolar no Ensino Superior 

terminou os seus trabalhos e extinguiu-se e consensualizado que o Grupo de Trabalho do 

Número de Alunos por Turma se mantém. O Presidente solicitou aos Coordenadores dos vários 

Grupos de Trabalho que apresentem os respetivos Planos de Atividades, para as mesmas 

poderem ser levadas em conta no Plano da Comissão. 

 

Na sequência do debate, o Presidente da Comissão pediu contributos para o Plano de Atividades 

aos Grupos Parlamentares que ainda não os apresentaram e marcou uma reunião da Mesa e 

Coordenadores para o dia 24/10, às 14h, para apreciação da matéria, tendo em vista a posterior 

aprovação do Plano na reunião da Comissão. 

 

6. Apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas  

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) apresentou o parecer do Projeto de Lei n.º 532/XIII/2.ª 

(PEV) - Desincentiva a venda de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal nas máquinas 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41430
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de venda automática em escolas, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de 

março. 

A Deputada Lúcia Araújo Silva (PS) apresentou o parecer do Projeto de Lei n.º 531/XIII/2.ª (PEV) 

- 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 e do Projeto de Lei 

n.º 585/XIII/2.ª (PAN) - Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março referente 

à Ação Social Escolar, incluindo a oferta de bebida vegetal no âmbito do programa de leite 

escolar. 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) propôs que para além das entidades a consultar, em sede de 

especialidade, que estavam referidas nos pareceres, se consultassem igualmente os sindicatos 

do pessoal docente e não docente. 

 

Os pareceres das várias iniciativas foram aprovados por unanimidade dos Deputados dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

7. Projeto de Resolução n.º 1057/XIII/2.ª (PCP) – Renovação dos contratos dos Técnicos 

Especializados no ano letivo 2017/18 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Deputada Ana Mesquita (PCP), tendo participado 

no debate os Deputados Nilza de Sena (PSD), Luís Monteiro (CDS-PP), Ilda Araújo Novo (CDS-PP) 

e Porfírio Silva (PS). 

 

A informação correspondente está disponível no Projeto de Resolução. 

 

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

moradas erradas para frequência de escolas 

 

Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade 

dos Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

O PSD indicará posteriormente o Deputado relator. 

 

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

ao Estatuto da Aposentação 

 

A petição tem apenas um peticionário e já deu entrada na vigência da Lei n.º 51/2017, de 13 de 

julho, que altera e republica a lei de exercício do direito de petição, pelo que se torna necessário 

equacionar qual a tramitação a adotar na mesma.  

 

Estando a ser equacionada a tramitação destas petições a nível de todas as Comissões, foi 

deliberado adiar a admissão da petição. 

  

10. Data da próxima reunião  

 

17 de outubro, 15h 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41427
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41688
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13061
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Anotado.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Anotado.pdf
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A reunião foi encerrada às 16 horas 35 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 10 de outubro de 2017 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 17 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 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 André Pinotes Batista 
 Ilda Araújo Novo 
 Ivan Gonçalves 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Cristóvão Crespo 
 Palmira Maciel 
 Pedro Coimbra 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Emília Santos 
 Joana Mortágua 
 Laura Monteiro Magalhães 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Maria Germana Rocha 
 
 
 


