ATA NÚMERO 89/XIII (3.ª) SL
26 de outubro de 2017 – 14h45

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Comunicações do Presidente
2.1. Deputados do PSD na Comissão
2.2. Encontro com professores, alunos e funcionários da Universidade de Évora

3. Apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas:
3.1. Projeto de Lei n.º 556/XIII/2.ª (PEV) – Alarga a gratuitidade do acesso ao serviço de
transporte escolar a todos os alunos do ensino obrigatório, procedendo a alteração
ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março.
Deputada Relatora: Nilza de Sena (PSD)
3.2. Projeto de Lei n.º 530/XIII/2.ª (PEV) – 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.
Deputada Relatora: Joana Mortágua (BE)
3.3. Projeto de Lei 586/XIII (PEV) - Garante a disponibilização de bebidas vegetais no serviço de
bufete escolar, através de alteração ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março.
Deputada Relatora: Laura Magalhães (PSD)
3.4. Projeto de Lei n.º 607/XIII/3.ª (PCP) - 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.
Deputada Relatora: Nilza de Sena (PSD)

4. Apreciação e votação de relatório final de petição


Petição n.º 300/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade
de condições de trabalho entre todos os docentes.
Deputada Relatora: Laura Magalhães (PSD)

5. Apreciação e votação da admissibilidade da Petição n.º 380/XIII/2.ª - Solicita alteração
legislativa ao Estatuto da Carreira Docente e ao Estatuto da Aposentação.



Se admitida a petição:
Decisão sobre a nomeação de Deputado Relator: Grupo Parlamentar do PS;
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Decisão sobre pedidos de informação;
Decisão sobre audição de peticionários.

6. Apreciação e votação do Plano de Atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial
para a 3.ª Sessão Legislativa

7. Fixação de redação final de texto aprovado
Proposta de texto de fusão para os seguintes projetos de resolução:


Projeto de Resolução n.º 471/XIII/2ª (PS) – Recomenda ao Governo o alargamento do
quadro de competências, modalidades e financiamento dos Gabinetes de Informação e
Apoio de educação para a saúde e Educação Sexual, alargando-os ao Ensino Superior e
promovendo uma avaliação periódica da implementação da Lei nº 60/2009, de 6 de
agosto, e



Projeto de Resolução n.º 1075/XIII/3ª (BE) – Alteração do âmbito dos gabinetes de
informação e apoio ao aluno e alargamento da sua obrigatoriedade ao ensino superior.

8. Data da próxima reunião
14 de novembro, 15h – Audição regimental do MCTES, no âmbito do OE
15 de novembro, 10h – Audição regimental do ME, no âmbito do OE
28 de novembro, 15h – Reunião Comissão
-------------

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

2. Comunicações do Presidente
2.1. Deputados do PSD na Comissão
O Presidente da Comissão informou que o Deputado Álvaro Batista (PSD) passa a ser efetivo, o
Deputado Pedro Pimpão (PSD) passa a suplente e a Deputada Laura Magalhães (PSD) assume a
função de Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens.

2.2. Encontro com professores, alunos e funcionários da Universidade de Évora
Lembrou ainda que no dia seguinte, às 9h30, visitaria a Assembleia da República um grupo de
professores, alunos e funcionários do Curso de Licenciatura em Ciências da Educação, da
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Universidade de Évora (cerca de 50 pessoas), liderados pelo Professor Bravo Nico, Diretor do
curso, com a finalidade de conhecer a natureza do trabalho parlamentar e o papel e
funcionamento da Comissão de Educação e Ciência e informou que os receberia em reunião
aberta a todos os Deputados, solicitando a presença de um Deputado de cada Grupo
Parlamentar.
2.3.O Presidente da Comissão informou ainda que o técnico José Manuel Jesus iria sair da
Comissão de Educação e Ciência para a do Trabalho e Segurança Social e agradeceu o apoio que
prestou na primeira, reconheceu a qualidade do mesmo e desejou-lhe felicidades na nova
Comissão, tendo-se registado uma manifestação de apreço generalizada pelos Deputados da
Comissão.

3. Apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas

3.1.Projeto de Lei n.º 556/XIII/2.ª (PEV) – Alarga a gratuitidade do acesso ao serviço de
transporte escolar a todos os alunos do ensino obrigatório, procedendo a alteração
ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março.
O parecer da relatora, Deputada Nilza de Sena (PSD), foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3.2.Projeto de Lei n.º 530/XIII/2.ª (PEV) – 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.
O parecer da relatora, Deputada Joana Mortágua (BE), foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3.3.Projeto de Lei 586/XIII (PEV) - Garante a disponibilização de bebidas vegetais no serviço de
bufete escolar, através de alteração ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março.
O parecer da relatora, Deputada Laura Magalhães (PSD) foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3.4.Projeto de Lei n.º 607/XIII/3.ª (PCP) - 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.
O parecer da relatora, Deputada Nilza de Sena (PSD), foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

4. Apreciação e votação de relatório final de petição
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 Petição n.º 300/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade
de condições de trabalho entre todos os docentes.
O relatório final da relatora, Deputada Laura Magalhães (PSD), foi aprovado por unanimidade
dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

5. Apreciação e votação da admissibilidade da Petição n.º 380/XIII/2.ª - Solicita alteração
legislativa ao Estatuto da Carreira Docente e ao Estatuto da Aposentação.
A apreciação da admissibilidade da petição foi adiada.

6. Apreciação e votação do Plano de Atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial
para a 3.ª Sessão Legislativa
O Plano de Atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial para a 3.ª Sessão Legislativa
foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) informou ainda que o Grupo de Trabalho tinha deliberado
fazer uma audição do Secretário de Estado da Educação sobre o projeto de diploma de alteração
do regime de ensino especial, que esteve em audição pública e que a audição fosse feita na
reunião da Comissão.

7. Fixação de redação final de texto aprovado
A proposta do texto de fusão dos Projetos de Resolução referidos a seguir foi aprovada por
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.


Projeto de Resolução n.º 471/XIII/2ª (PS) – Recomenda ao Governo o alargamento do
quadro de competências, modalidades e financiamento dos Gabinetes de Informação e
Apoio de educação para a saúde e Educação Sexual, alargando-os ao Ensino Superior e
promovendo uma avaliação periódica da implementação da Lei nº 60/2009, de 6 de
agosto, e



Projeto de Resolução n.º 1075/XIII/3ª (BE) – Alteração do âmbito dos gabinetes de
informação e apoio ao aluno e alargamento da sua obrigatoriedade ao ensino superior.

8. Data da próxima reunião
14 de novembro, 15h – Audição regimental do MCTES, no âmbito do OE
15 de novembro, 10h – Audição regimental do ME, no âmbito do OE
28 de novembro, 15h – Reunião Comissão
A reunião foi encerrada às 15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida
e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 26 de outubro de 2017
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)

Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Álvaro Batista
Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Lúcia Araújo Silva
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Elza Pais
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Emília Santos
Ilda Araújo Novo
Ivan Gonçalves
Pedro Alves
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Margarida Mano
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