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ATA NÚMERO 113/XIII (3.ª) SL 

03 de abril de 2018 – 15h00 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
 

2. Aprovação da ata de 20 de março (alterada) 

 
  

3. Comunicações do Presidente 

 

 3.1. Baixa de Projetos de Lei 

3.1.1. Projeto de Lei n.º 810/XIII/3.ª (PCP) – Aprova a Lei-Quadro da Ação Social Escolar no 
Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes 

3.1.2. Projeto de Lei n.º 811/XIII/3.ª (PCP) – Financiamento do Ensino Superior Público 

 

3.2. Iniciativas com nova baixa à Comissão 

Projeto de 
Resolução 

1295 XIII 3 Recomenda ao Governo 
que realize uma avaliação 
de impacto do programa 
eco-escolas 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 CDS-
PP  

Projeto de 
Resolução 

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

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 PEV  

Projeto de 
Resolução 

1299 XIII 3 Promoção da educação 
ambiental nos currículos 
dos ensinos básico e 
secundário 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 BE 

 

 

3.3. Baixa de Projetos de Resolução para discussão 

 

3.3.1. Projeto de Resolução 1451| XIII| 3, BE, Em defesa da Escola Secundária de Rebordosa, 

no concelho de Paredes  

 
3.3.2. Projeto de Resolução 1457 | XIII | 3, PCP - Propõe o acesso gratuito à plataforma 

eletrónica "Escola Virtual" para o Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) 

 

3.4. Execução do Plano de Atividades da Comissão 

 

3.5. Reunião com Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42342
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42343
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42375
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42375
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3.6. Aprovação de GT – Apreciação dos PJL 619/XIII a 621/XIII e PJR 1069/XIII a 1071/XIII, do 

PSD 

 

 3.7. Audição de 14 entidades sobre o Projeto de Lei n.º 607/XIII 

 

Projeto 

de Lei 

607 XIII 3 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  

Nova apreciação 

comissão 

generalidade 

2017-12-15 PCP 

 

 

3.8. Café de Ciência 

 

4. Audiência à Associação Portuguesa de Escolas Católicas e à Federação Nacional das 

Associações de Pais de Alunos do Ensino Católico – 15h00 

 

5. Discussão de Projetos de Resolução  

 
5.1. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução 1244/XIII/3.ª (PSD) - Pelo início imediato das Obras de 

reparação na Escola Secundária de Alpendorada, no Concelho de Marco de Canaveses  

 Projeto de Resolução 1315/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata realização de obras na Escola Secundária de Alpendurada, no Marco de 

Canaveses 

 

5.2. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução n.º 1370/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a requalificação 

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo 

 

 Projeto de Resolução n.º 1424/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à elaboração de um plano para a urgente reabilitação e requalificação da Escola Básica 

Vallis Longus, em Valongo 

 
 
5.3. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução n.º 1364/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de 

Castro Daire 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42039
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42163
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42325
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42235
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 Projeto de Resolução n.º 1374/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Secundária 

de Castro Daire, de modo a garantir dignidade a toda a comunidade escolar 

 

 Projeto de Resolução n.º 1432/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Castro Daire 

 
 
5.4. Projeto de Resolução n.º 1373/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda a valorização do ensino 

profissional, com a garantia da igualdade de oportunidades de todos os estudantes 
 
 

6. Apreciação e votação de relatórios de iniciativas europeias 

 

 6.1. COM(2018)23 - Proposta de RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO relativa à promoção de 

valores comuns, da educação inclusiva e da dimensão europeia do ensino  

 

 Deputada relatora: Joana Mortágua (BE) 

 

6.2. COM(2018)50 - Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, as Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões - Avaliação intercalar do programa 

Erasmus+ (2014-2020) 

 

 Deputado relator: Porfírio Silva (PS) 

 

7. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

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

de Torre D. Chama 
 

 Deputada relatora: Maria Manuela Tender (PSD) 

 
7.2. Petição 398/XIII/3.ª - Solicita a adoção de medidas com vista à isenção de propinas para os 

alunos carenciados 

 

 Deputada relatora: Margarida Balseiro Lopes (PSD) 

 

7.3. Petição 440/XIII/3.ª - Solicitam a adoção de medidas com vista à aplicação da Lei n.º 

57/2017, de 19 de julho 

 

 Deputado relator: Duarte Marques (PSD) 

 

 

8. Discussão e votação de parecer relativo à seguinte iniciativa legislativa 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42253
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42338
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42252
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180023.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2018&number=50&appLng=PT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13079
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13121
https://dre.pt/application/file/a/107710692
https://dre.pt/application/file/a/107710692
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 Projeto de Lei n.º 798/XIII/3.ª (PCP) - Renovação e prorrogação das bolsas de pós-

doutoramento até ao cumprimento do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de 

agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho 

 

   Deputado Relator: Duarte Marques   

 

9. Outros assuntos  

 

10. Data da próxima reunião  

 

 10 de abril de 2018, 15h00  

------ 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
1.1. O Presidente da Comissão referiu que o PEV e o PCP pedem a discussão dos Projetos de 

Resolução seguintes (que baixaram à Comissão no próprio dia) com os Projetos de 

Resolução previstos no ponto 5.2., tendo sido consensualizado que fosse feita a apreciação 

conjunta de todas as iniciativas na reunião do dia 10 de abril. 

 Projeto de Resolução 1465| XIII| 3 (PEV) Reabilitação urgente da Escola Básica de Vallis 

Longus de Valongo, 2018.04.03, Baixa comissão para discussão  

 

 Projeto de Resolução 1466| XIII| 3 (PCP) Recomenda ao Governo a requalificação 

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo, 2018.04.03, Baixa comissão para 

discussão 

 
1.2.  Foi consensualizado adiar a discussão conjunta dos Projetos de Resolução constantes do 

ponto 5.3., a pedido do Deputado Porfírio Silva (PS).  

 

2. Aprovação da ata de 20 de março (alterada) 

 
A ata da reunião de 20 de março, alterada, foi aprovada por unanimidade dos Deputados 
presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
  

3. Comunicações do Presidente 

 

 3.1. Baixa de Projetos de Lei 

3.1.1. Projeto de Lei n.º 810/XIII/3.ª (PCP) – Aprova a Lei-Quadro da Ação Social Escolar no 
Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42269
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42391
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42391
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42392
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42392
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42342
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O Presidente deu conta da baixa à Comissão do Projeto de Lei acima referido e da sua 

distribuição ao CDS-PP para elaboração de parecer, tendo a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

informado que seria ela a relatora. Foi ainda informado que a apreciação do parecer seria 

agendada para o dia 17 de abril. 

3.1.2. Projeto de Lei n.º 811/XIII/3.ª (PCP) – Financiamento do Ensino Superior Público 

Foi também prestada informação sobre a baixa à Comissão do Projeto de Lei acima referido e 

sua distribuição ao PSD para elaboração de parecer, tendo o Deputado Pedro Pimpão (PSD) 

mencionado que identificaria depois o respetivo Deputado. Foi ainda informado que a 

apreciação do parecer seria agendada para o dia 17 de abril. 

 

3.2. Iniciativas com nova baixa à Comissão 

Projeto de 
Resolução 

1295 XIII 3 Recomenda ao Governo 
que realize uma avaliação 
de impacto do programa 
eco-escolas 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 CDS-
PP  

Projeto de 
Resolução 

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

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 PEV  

Projeto de 
Resolução 

1299 XIII 3 Promoção da educação 
ambiental nos currículos 
dos ensinos básico e 
secundário 

Baixa 
comissão 
para 
discussão 

2018-02-09 BE 

 

O Presidente da Comissão lembrou que os Projetos de Resolução foram discutidos no Plenário 

em 8/2/2018, tendo sido adiada a respetiva votação e baixado à Comissão por 60 dias, prazo 

que termina em 10 de abril, tendo já sido remetida pelo CDS-PP uma versão alterada do Projeto 

de Resolução n.º 1295/XIII.  

 

Nesta sequência, foi consensualizado remeter os Projetos de Resolução (no caso do PJR n.º 

1295/XIII a versão alterada) para votação na sessão plenária. 

 

 

3.3. Baixa de Projetos de Resolução para discussão 

 

3.3.1. Projeto de Resolução 1451| XIII| 3, BE, Em defesa da Escola Secundária de Rebordosa, 

no concelho de Paredes  

Na sequência da baixa do Projeto de Resolução à Comissão, em 28/3, o Deputado Luís Monteiro 

(BE) informou que pretendem a sua discussão na Comissão. 

 
3.3.2. Projeto de Resolução 1457 | XIII | 3, PCP - Propõe o acesso gratuito à plataforma 

eletrónica "Escola Virtual" para o Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42343
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42128
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42139
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42375
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42375
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Tendo o Projeto de Resolução acima referido baixado à Comissão de Educação e Ciência, em 

conexão com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a Deputada 

Ana Mesquita (PCP) solicitou que a iniciativa baixe a esta Comissão, tendo havido consenso. 

 

3.4.Execução do Plano de Atividades da Comissão 

 

 A CEC aprovou a realização de 3 conferências, sobre os seguintes temas: 

1 – Lei de Bases do Sistema Educativo: o que falta cumprir? – 18 de abril 

2 – Tecnologia e Pedagogia: o que ensinar? como ensinar? – 23 de maio 

3 – Ensino Superior e Ciência: responder aos novos desafios da inovação científica e da 
inovação social – 20 de junho 

 Propostas de temas específicos, de oradores, da possível estrutura destas 

conferências, para se iniciarem os contactos  

O Presidente considerou pouco exequível a realização de uma conferência no dia 18 de abril 

ereiterou o pedido de propostas de temas específicos, de oradores e da possível estrutura das 

conferências, para se iniciarem os contactos.  

O Deputado Luís Monteiro (BE) informou que iriam remeter indicação de oradores para a 

conferência de 20 de junho. O Deputado Porfírio Silva (PS) pôs à consideração 3 propostas, a 

saber: a junção da 3.ª conferência às audições propostas pelo PSD para apreciação das iniciativas 

no âmbito do ensino superior e ciência; a não realização da conferência n. 1; a preparação 

imediata da conferência n.º 2. O Deputado Pedro Pimpão (PSD) propôs que a realização da 

conferência 1 fosse ponderada depois da preparação das restantes e que se avançasse com as 

audições acima referidas.  

 

3.5. Reunião com Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu 

 
O Presidente lembrou que a reunião com membros da Comissão de Cultura e Educação do 

Parlamento Europeu, conjuntamente com a 12.ª Comissão, teria lugar no dia 4 de abril, após o 

Plenário, tendo informado que em representação do PS estaria presente a Deputada Susana 

Amador. Nesta sequência, foi informado que o PSD se faria representar pela Deputada 

Margarida Mano (PSD) e o CDS-PP pela Deputada Ana Rita Bessa, enquanto o BE e o PCP não se 

fariam representar, por impossibilidade de agenda. 

 

3.6. Aprovação de GT – Apreciação dos PJL 619/XIII a 621/XIII e PJR 1069/XIII a 1071/XIII, do 

PSD 

 
Foi ratificada pela Comissão, por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP, a deliberação da reunião da Mesa e Coordenadores 

de 28/3, de criação dum Grupo de Trabalho (GT) para apreciação das iniciativas referidas. Por 

consenso dos membros do mesmo, foi agendada para o dia 5/4 a primeira reunião do GT. 
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 3.7. Audição de 14 entidades sobre o Projeto de Lei n.º 607/XIII 

 

Projeto 

de Lei 

607 XIII 3 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  

Nova apreciação 

comissão 

generalidade 

2017-12-15 PCP 

 

Foi validada a deliberação da reunião da Mesa e Coordenadores de 28 de março, de realização 
de audição de 12 entidades e de pedido de contributo à AFOMOS, Associação de Profissionais 
de Lecionação de Língua Gestual e à FNSTFPS, Federação Nacional dos Sindicatos dos 
trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (não havendo audição destas 2 entidades) e da 
grelha de tempos a utilizar. 
 
3.8. Café de Ciência 

 

O Presidente lembrou que o Café de Ciência terá lugar no dia 11 de abril, a partir das 18h, no 
Salão Nobre, subordinado ao tema O destino dos dados e contará com a colaboração da 1.ª 
Comissão, tendo pedido a participação de todos os Deputados. 

 

4. Audiência à Associação Portuguesa de Escolas Católicas e à Federação Nacional das 

Associações de Pais de Alunos do Ensino Católico  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes das entidades (identificados 

na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos das intervenções. 

O Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Escolas Católicas referiu o seguinte, em síntese 

(a respetiva intervenção está disponibilizada na audiência): 

1.  Representam as cerca de 150 Escolas Católicas em Portugal, educam 73.000 alunos, 

empregam 6.000 docentes e 4.000 funcionários não docentes; 

2. A Escola Católica está a definhar, desde 2010 encerraram 36, por falta de celebração de 

contratos de associação, sendo a maioria em zonas desfavorecidas; 

3. Continuando a política de cortes de apoio financeiro, as Escolas Católicas ficarão apenas 

reservadas aos ricos; 

4. A escola pública não fica mais cara do que a escola privada; 

5. Pedem que o Estado olhe pela Escola Católica, considerando-a na sua singularidade. 

A Presidente da Federação Nacional das Associações de Pais de Alunos do Ensino Católico, 

referiu o seguinte, em síntese (a respetiva intervenção está disponibilizada na audiência): 

1. Os pais estão preocupados com o direito de escolha de escola para os seus filhos, sem 

encargos imputados aos pais; 

2. Assiste às famílias a liberdade de escolha da educação dos seus filhos; 

3. Neste momento há uma diferenciação e uma desigualdade entre os que podem escolher 

um projeto educativo diferente e os que não o podem fazer; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=108256
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4. Pedem a liberdade de escolha dos pais. 

Interveio de seguida a Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) que referiu que o PSD é pela 

liberdade de escolha, independentemente da propriedade da escola, referindo também a 

ligação da escola à comunidade e a qualidade do ensino. Considerou ainda que a questão não é 

ideológica e as escolas com contrato de associação fazem parte da rede pública. 

A Deputada Maria Augusta Santos (PS) indicou que tomaram nota das preocupações e salientou 

que a educação deve garantir qualidade e é um elevador social e de desenvolvimento. 

Acrescentou que a liberdade de ensinar e aprender é diferente da escolha das escolas e não 

corresponde à responsabilidade do Estado pelas Escolas Católicas, devendo garantir-se que as 

escolas dão resposta a todos os alunos, com qualidade de ensino. 

A Deputada Joana Mortágua (BE) considerou que há diminuição do financiamento às escolas 

privadas, mas é muito maior o decréscimo de financiamento às escolas públicas e realçou que 

só deve haver financiamento às primeiras quando haja falta de oferta da escola pública. 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que não é possível dissociar a liberdade de ensinar 

e aprender do tema do financiamento. Deu, como exemplo, as escolas com contrato de 

associação que se tornaram em escolas privadas puras (pelo fim do financiamento público) e 

que acabaram por subir nos rankings uma vez que ficaram apenas com os alunos que podem 

pagar, o que não faziam antes. Perguntou depois quais as dificuldades que, este ano, se fizeram 

sentir na atribuição dos contratos simples e o que perspetivam para os anos seguintes. 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) defendeu que a liberdade de escolher está ligada à 

responsabilidade do Estado pela universalidade de resposta a nível da escola pública e só na 

falta da mesma haverá financiamento à escola privada, salientando que o Governo deve dar 

passos para a escola pública ter resposta universal.  

Na sequência das questões e das observações colocadas os representantes das entidades 

referiram o seguinte: 

1. A missão da Escola Católica é diferente da das outras escolas; 

2. A supletividade das escolas de propriedade privada desapareceu em 1982; 

3. O Estado tem de garantir a escola universal; 

4. Fecharam 36 Escolas Católicas; 

5. Mais de 2.000 escolas públicas fecharam por não terem alunos e qualidade; 

6. Os alunos e famílias mais carenciadas não podem escolher a escola; 

7. Defendem a escola e o ensino de qualidade e não o financiamento dos diretores das 

escolas públicas; 

8. Muitas Escolas Católicas têm alunos de todos os credos e o que os alunos pedem é 

qualidade no ensino; 

9. Os contratos simples só abrangem uma parte dos alunos e a Escola Católica só pode ser 

escolhida por quem tem disponibilidade financeira para o efeito; 

10. A Associação Portuguesa de Escolas Católicas tem abertura para rever o regime de 

financiamento; 

11. A liberdade de ensinar e aprender está interligada com a responsabilidade do Estado 

por uma rede pública de escolas (independentemente da propriedade dos 

estabelecimentos); 



9 
 

12. Pedem clareza e oportunidade nas regras para os contratos simples, antes do início do 

ano e não em dezembro, como aconteceu este ano. 

 

 

5. Discussão de Projetos de Resolução  

 
5.1. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução 1244/XIII/3.ª (PSD) - Pelo início imediato das Obras de 

reparação na Escola Secundária de Alpendorada, no Concelho de Marco de Canaveses  

 Projeto de Resolução 1315/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata realização de obras na Escola Secundária de Alpendurada, no Marco de 

Canaveses 

Adiado. 

 

5.2. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução n.º 1370/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a requalificação 

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo 

 

 Projeto de Resolução n.º 1424/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à elaboração de um plano para a urgente reabilitação e requalificação da Escola Básica 

Vallis Longus, em Valongo 

Adiado. 
 
5.3. Discussão conjunta 
 

 Projeto de Resolução n.º 1364/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de 

Castro Daire 

 

 Projeto de Resolução n.º 1374/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Secundária 

de Castro Daire, de modo a garantir dignidade a toda a comunidade escolar 

 

 Projeto de Resolução n.º 1432/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Castro Daire 

Adiado. 
 
5.4. Projeto de Resolução n.º 1373/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda a valorização do ensino 

profissional, com a garantia da igualdade de oportunidades de todos os estudantes 
 
Adiado. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42039
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42163
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42325
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42235
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42253
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42338
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42252
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6. Apreciação e votação de relatórios de iniciativas europeias 

 

 6.1. COM(2018)23 - Proposta de RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO relativa à promoção de 

valores comuns, da educação inclusiva e da dimensão europeia do ensino  

 

 Deputada relatora: Joana Mortágua (BE) 

Adiado. 

 

6.2. COM(2018)50 - Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, as Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões - Avaliação intercalar do programa 

Erasmus+ (2014-2020) 

 

 Deputado relator: Porfírio Silva (PS) 

Adiado. 
 

7. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

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

de Torre D. Chama 
 

 Deputada relatora: Maria Manuela Tender (PSD) 

Adiado. 

 
7.2. Petição 398/XIII/3.ª - Solicita a adoção de medidas com vista à isenção de propinas para os 

alunos carenciados 

 

 Deputada relatora: Margarida Balseiro Lopes (PSD) 

Adiado. 

 

7.3. Petição 440/XIII/3.ª - Solicitam a adoção de medidas com vista à aplicação da Lei n.º 

57/2017, de 19 de julho 

 

 Deputado relator: Duarte Marques (PSD) 

Adiado. 

 

8. Discussão e votação de parecer relativo à seguinte iniciativa legislativa 

 

 Projeto de Lei n.º 798/XIII/3.ª (PCP) - Renovação e prorrogação das bolsas de pós-

doutoramento até ao cumprimento do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de 

agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho 

O parecer foi apresentado pelo relator, Deputado Duarte Marques, tendo a Deputada Ana Rita 
Bessa (CDS-PP) proposto que nas iniciativas pendentes fosse incluída a referência do Projeto de 
Resolução n.º 1354/XIII, do CDS-PP. Na sequência da introdução desta alteração, o parecer foi 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180023.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2018&number=50&appLng=PT
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13079
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13121
https://dre.pt/application/file/a/107710692
https://dre.pt/application/file/a/107710692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42269
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aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, 
CDS-PP e PCP. 
 

9. Outros assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

10. Data da próxima reunião  

 

 10 de abril de 2018, 15h00  

 

A reunião foi encerrada às 16:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 03 de abril de 2018 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

Alexandre Quintanilha 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Joana Mortágua 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Nilza de Sena 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Ana Passos 
 José Cesário 
 José Luís Ferreira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Ilda Araújo Novo 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Maria Manuela Tender 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Álvaro Batista 
 Diogo Leão 
 Ivan Gonçalves 
 Maria Germana Rocha 
 

 
 

 


