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ATA NÚMERO 116/XIII (3.ª) SL 

17 de abril de 2018 – 15h00 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

2. Aprovação da ata  
  

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Baixa de iniciativas à Comissão  
 
3.1.1. Projeto de Lei  
 
Projeto de Lei 813| XIII| 3, do PCP, Requalificação e construção de residências universitárias 
2018.03.29 Baixa comissão especialidade 
 

 Baixou à Comissão para apreciação na especialidade 

 
 

3.1.2. Iniciativa Europeia  
 

 COM(2018)152 - COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO 

CONSELHO, Reforma da estrutura administrativa das Escolas Europeias 

 
3.2. Relatório da reunião com a delegação da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento 

Europeu 
 

4. Discussão de Projetos de Resolução  

 
4.1. 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 

 
4.2. Discussão conjunta  

 

 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; 
  

 Projeto de Resolução n.º 1501/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 
ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional sempre que haja 
atrasos no financiamento do POCH. 

 

http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42364
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180152.do
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
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42443
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5. Apreciação e votação de relatório de iniciativa europeia 

 
5.1. 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) 

 
 

6. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

 
6.1. 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) 
 

 
6.2. 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) 
 
6.3. 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) 
 

 

7. Apreciação e votação de pareceres de iniciativas legislativas 

 
7.1. 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 
 

 Deputada relatora: Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 

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

 Deputado relator: Margarida Mano (PSD) 
 

 

8. Fixação de Redação Final   

 

 Projeto de Resolução n.º 1280/XIII/3.ª (BE) – Recomenda ao Governo que valorize a 
disciplina de Educação Física no Ensino Secundário 

 

 Projeto de Resolução n.º 1324/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a reposição da 
carga letiva da disciplina de Educação Física e a valorização do desporto escolar 

 
 

9. Outros Assuntos  

 
 

10. Data da próxima reunião  

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/IniciativasLegislativas.aspxhttp:/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=42096
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42176
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 24 de abril de 2018, 15h00  

------ 

 

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

2. Aprovação da ata  
 
Não foi distribuída nenhuma ata para aprovação. 
  

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Baixa de iniciativas à Comissão  
 
3.1.1. Projeto de Lei  
 

 Projeto de Lei 813| XIII| 3, do PCP, Requalificação e construção de residências 
universitárias 2018.03.29 Baixa comissão especialidade 

 
O Presidente da Comissão referiu que o Projeto de Lei acima referido foi aprovado na 

generalidade e baixou à Comissão para apreciação na especialidade, tendo sido consensualizado 

fixar o prazo de 3 semanas para apresentação de propostas de alteração pelos Grupos 

Parlamentares e o dia 15 de maio para discussão e votação na especialidade. 

 
 

3.1.2. Iniciativa Europeia  

 COM(2018)152 - COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO 

CONSELHO, Reforma da estrutura administrativa das Escolas Europeias 

 

Tendo a Comissão de Assuntos Europeus remetido a iniciativa europeia em causa para 

conhecimento, a Comissão deliberou que não procederia ao respetivo escrutínio. 

 
3.2. Relatório da reunião com a delegação da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento 

Europeu 
 
O relatório foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares 
do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE. 
 

 

4. Discussão de Projetos de Resolução  

 
4.1. Discussão conjunta 
 

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

http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42364
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42364
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180152.do
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 

 
Foi feita a discussão conjunta dos 3 Projetos de Resolução, tendo participado na mesma os 
Deputados Pedro Alves (PSD), Helder Amaral (CDS-PP), José Luís Ferreira (PEV, Lúcia Araújo Silva 
(PS) e Ana Mesquita (PCP). 
 
A informação da discussão e a respetiva gravação estão disponíveis nos Projetos de Resolução. 
 
 
4.2. Discussão conjunta  

 

 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 
  

 Projeto de Resolução n.º 1501/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 
ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional sempre que haja 
atrasos no financiamento do POCH 

 
Foi feita a discussão conjunta dos 2 Projetos de Resolução, tendo participado na mesma os 
Deputados Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Pedro Pimpão (PSD) e Maria Augusta 
Santos (PS). 
 
A informação da discussão e a respetiva gravação estão disponíveis nos Projetos de Resolução. 
 

5. Apreciação e votação de relatório de iniciativa europeia 

 
5.1. 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) 

 

O relator, Deputado Porfírio Silva (PS), apresentou o relatório, referindo que o Erasmus+ é uma 

ferramenta importante para a intercomunicação na União Europeia e esclarecendo que no 

relatório incidiu naquilo que o Programa não cumpre, propondo recomendações em relação à 

aplicação do mesmo.  

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que as recomendações se repetem nas conclusões e 

propôs que fiquem apenas nestas, para poderem ser votadas individualmente, não tendo a 

proposta obtido acolhimento do relator. 

 

O relatório foi depois aprovado, com os votos a favor dos Deputados do PSD, PS e CDS-PP e com 

o voto contra da Deputada do PCP, a qual informou que apresentaria uma declaração de voto 

sobre a matéria. Estavam ausentes os Deputados do BE. 

 
 

6. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

 

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.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42443
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2018&number=50&appLng=PT
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6.1. Petição n.º 360/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio 
de Torre D. Chama 

 
 
O Presidente da Comissão informou que foi recebido um ofício da Procuradoria-Geral da 
República a comunicar o pedido feito por Bruno Alfredo de Carvalho, do Colégio Torre D. Chama, 
no sentido de ser solicitada informação sobre a petição à Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares e ao Agrupamento de Escolas de Mirandela. 
 
A relatora da petição, Deputada Maria Manuela Tender (PSD), indicou que na reunião anterior 
a Comissão tinha deliberado, por unanimidade, solicitar diretamente à Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços do Norte – e ao Agrupamento de Escolas de 
Mirandela que se pronunciassem sobre a petição, não obstante se tivesse recebido resposta do 
Gabinete do Ministro da Educação, para depois elaborar o relatório final. A Deputada Ana Rita 
Bessa (CDS-PP) mencionou que era dado um prazo de 15 dias para a resposta. 
 

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

alunos carenciados 
 
O relatório da petição foi apresentado pela relatora, Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD), 
tendo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do 
PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE. 
 
 
6.3. Petição 440/XIII/3.ª - Solicitam a adoção de medidas com vista à aplicação da Lei n.º 

57/2017, de 19 de julho 
 
O relatório da petição foi apresentado pelo relator, Deputado Duarte Marques (PSD) e após a 
inclusão de uma alteração foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE. 

 
 

7. Apreciação e votação de pareceres de iniciativas legislativas 

 
7.1. 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 
 

 Deputada relatora: Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 
Adiado. 
 
 
7.2. Projeto de Lei n.º 811/XIII/3.ª (PCP) – Financiamento do Ensino Superior Público 
 

 Deputado relator: Margarida Mano (PSD) 
 

Adiado. 
 
 

8. Fixação de Redação Final   

 

 Projeto de Resolução n.º 1280/XIII/3.ª (BE) – Recomenda ao Governo que valorize a 
disciplina de Educação Física no Ensino Secundário 

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/IniciativasLegislativas.aspxhttp:/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=42096
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 Projeto de Resolução n.º 1324/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a reposição da 
carga letiva da disciplina de Educação Física e a valorização do desporto escolar 

 
Adiado. 
 
 

9. Outros Assuntos  

 
Não se registaram outros assuntos. 
 
 

10. Data da próxima reunião  

 

 24 de abril de 2018, 15h00 

 

A reunião foi encerrada às 16:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2018 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

 (Alexandre Quintanilha)  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42176
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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 
 Ivan Gonçalves 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Lúcia Araújo Silva 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Ângela Moreira 
 Duarte Marques 
 Elza Pais 
 Helder Amaral 
 José Luís Ferreira 
 Margarida Balseiro Lopes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Joana Mortágua 
 Luís Monteiro 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Álvaro Batista 
 Diogo Leão 
 Ilda Araújo Novo 
 Nilza de Sena 

 
 
 
 

 
 
 

 


