ATA NÚMERO 119/XIII (3.ª) SL
08 de maio de 2018 – 15h00

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação das atas
3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de iniciativas à Comissão
3.1.1. Projetos de Resolução para discussão


Projeto de Resolução 1563| XIII| 3 (PSD) Recomenda ao Governo a requalificação da
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, na Vila de Joane 2018.05.04 Baixa comissão
para discussão



Projeto de Resolução 1561| XIII| 3 (CDS-PP) Recomenda ao Governo que proceda à
urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova todas as placas de
fibrocimento 2018.05.03 Baixa comissão para discussão



Projeto de Resolução 1562| XIII| 3 (CDS-PP) Recomenda ao Governo que proceda à
elaboração de um plano para reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim
Salgado, na Vila de Joane 2018.05.03 Baixa comissão para discussão



Projeto de Resolução 1550| XIII| 3 (PSD) Alteração na hora de realização dos Exames
Nacionais 2018.04.30 Baixa comissão para discussão



Projeto de Resolução 1547| XIII| 3 (PSD) Requalificação da Escola Básica e Secundária
de Rebordosa 2018.04.30 Baixa comissão para discussão



Projeto de Resolução 1542| XIII| 3 (BE) Manutenção da Licenciatura em Ergonomia na
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 2018.04.30 Baixa
comissão para discussão



Projeto de Resolução n.º 1536/XIII/3.ª (PS) - Requalificação da Escola Secundária de
Castro Daire



Projeto de Resolução n.º 1534/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola
Secundária de Barcelinhos – Barcelos



Projeto de Resolução n.º 1533/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola Básica
2/3 Frei Caetano Brandão de Braga



Projeto de Resolução n.º 1532/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso



Projeto de Resolução n.º 1531/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola Básica
de São Romão, Guimarães
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Projeto de Resolução n.º 1530/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane. 2018.04.24 Baixa
comissão para discussão

3.1.2. Projetos de Resolução com conexão com a Comissão de Educação e Ciência


Projeto de Resolução 1546| XIII| 3 Concurso extraordinário de recrutamento e
colocação de inspetores na área da Educação e Ciência 2018.04.30 Baixa comissão para
discussão

3.1.3. Nova baixa para discussão na generalidade de Projeto de Lei

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

3.2. Aprovação de programa da Conferência Tecnologia e Pedagogia: O que ensinar? Como
ensinar?
3.3. Reunião com os 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal
3.4. Pedido de informação do Tribunal Constitucional em relação à Lei n.º 17/2018, de 19 de
abril
3.5. Protesto da FENPROF em relação audição de peticionários

4. Apreciação e votação do relatório da Comissão sobre o relatório “Portugal na União
Europeia” 2017


Deputado relator: Ana Mesquita (PCP)

5. Discussão de Projetos de Resolução
5.1. Discussão conjunta
 Projeto de Resolução n.º 1421/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo medidas
urgentes para a requalificação da Escola Básica e Secundária de Rebordosa (Paredes)
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 Projeto de Resolução n.º 1451/XIII/3.ª (BE) – Em defesa da Escola Secundária de
Rebordosa, no concelho de Paredes

5.2. Projeto de Resolução n.º 1523/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e realização urgente de obras
em escolas públicas do distrito de Lisboa

6. Apreciação e votação de admissibilidade de petição
6.1. Petição n.º 500/XIII/3.ª – Solicita a defesa do direito à progressão na carreira

6.2. Petição n.º 501/XIII/3.ª – Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento de
Escolas da Portela e Moscavide

7. Discussão e votação na especialidade de texto de substituição dos


Projeto de Lei n.º 777/XIII/3.ª - Determina a Prorrogação dos Contratos de Bolsas de
Investigação, dos Contratos de Bolsa no âmbito de Projetos de Investigação Científica e
outros similares



Projeto de Lei n.º 798/XIII/3.ª - Renovação e prorrogação das bolsas de pósdoutoramento 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



Projeto de Lei n.º 816/XIII/3.ª - Prorrogação e renovação das bolsas de investigação
pós-doutoramento até à publicação do resultado dos concursos previstos no artigo 23.º
da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho

8. Outros assuntos

9. Data da próxima reunião


15 de maio de 2018, 15h00 – Audição regimental do MCTES
------

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
Foi pedido o adiamento do ponto 5.1., respeitante à discussão conjunta de 2 Projetos de
Resolução.
A proposta de Ordem do Dia, com essa alteração, foi aprovada por unanimidade dos Deputados
presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
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2. Aprovação das atas
Adiado.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de iniciativas à Comissão
3.1.1. Projetos de Resolução para discussão
O Presidente da Comissão deu conta da baixa dos Projetos de Resolução abaixo referidos e
solicitou aos Grupos Parlamentares que indicassem se pretendiam a sua discussão no Plenário
ou na Comissão.
O Deputado Porfírio Silva (PS) informou que o PS está disponível para a discussão da situação
das várias escolas a nível de todo o parque escolar, eventualmente em Plenário, tendo os
Deputados dos restantes Grupos Parlamentares instado o PS a pedir um agendamento para o
efeito, sem prejuízo de manterem a apresentação de Projetos de Resolução para escolas
específicas, quando o entenderem.
Constam abaixo as indicações transmitidas pelos Deputados dos respetivos Grupos
Parlamentares.


Projeto de Resolução 1563| XIII| 3 (PSD) Recomenda ao Governo a requalificação da
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, na Vila de Joane - O PSD solicitou a
discussão no Plenário.



Projeto de Resolução 1561| XIII| 3 (CDS-PP) Recomenda ao Governo que proceda à
urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova todas as placas de
fibrocimento - O CDS-PP solicitou a discussão no Plenário.



Projeto de Resolução 1562| XIII| 3 (CDS-PP) Recomenda ao Governo que proceda à
elaboração de um plano para reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim
Salgado, na Vila de Joane - O CDS-PP solicitou a discussão no Plenário.



Projeto de Resolução 1550| XIII| 3 (PSD) Alteração na hora de realização dos Exames
Nacionais - O PSD solicitou a discussão na Comissão.



Projeto de Resolução 1547| XIII| 3 (PSD) Requalificação da Escola Básica e Secundária
de Rebordosa – O PSD solicitou a discussão na Comissão, conjuntamente com os
Projetos de Resolução do PCP e do BE.



Projeto de Resolução 1542| XIII| 3 (BE) Manutenção da Licenciatura em Ergonomia na
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa - O BE solicitou a
discussão na Comissão.



Projeto de Resolução n.º 1536/XIII/3.ª (PS) - Requalificação da Escola Secundária de
Castro Daire - O PS solicitou a discussão no Plenário.



Projeto de Resolução n.º 1534/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola
Secundária de Barcelinhos – Barcelos - O BE solicitou a discussão no Plenário.
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Projeto de Resolução n.º 1533/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola Básica
2/3 Frei Caetano Brandão de Braga - O BE solicitou a discussão no Plenário.



Projeto de Resolução n.º 1532/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso - O BE solicitou a discussão no
Plenário.



Projeto de Resolução n.º 1531/XIII/3.ª (BE) - Pela urgente reabilitação da Escola Básica
de São Romão, Guimarães - O BE solicitou a discussão no Plenário.



Projeto de Resolução n.º 1530/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane - O BE solicitou a
discussão no Plenário.

3.1.2. Projetos de Resolução com conexão com a Comissão de Educação e Ciência
O Presidente informou que o Projeto de Resolução 1546| XIII| 3, Concurso extraordinário de
recrutamento e colocação de inspetores na área da Educação e Ciência, baixou à Comissão de
Trabalho e Segurança Social para discussão, com conexão com a Comissão de Educação e
Ciência.
A Deputada Ana Mesquita (PCP) pediu que se solicitasse que o Projeto de Resolução baixasse à
Comissão de Educação e Ciência, por entender que é esta a competente para a sua apreciação,
tendo havido consenso.

3.1.3. Nova baixa para discussão na generalidade de Projeto de Lei
O Presidente da Comissão referiu que o Projeto de Lei referido abaixo baixou em 15/12/2017 à
Comissão para nova apreciação na generalidade, tendo em 17/4 sido feita a audição de 12
entidades e depois fixado um prazo para os Grupos Parlamentares apresentarem propostas de
alteração, querendo, não tendo sido recebida nenhuma proposta.
Informou depois que o prazo de apreciação na Comissão termina no dia 24 de maio e perguntou
se pretendiam desenvolver mais alguma diligência ou remeter a iniciativa ao Plenário para
votação na generalidade. A Deputada Ana Mesquita (PCP) solicitou a remessa da iniciativa para
votação no Plenário, pedindo que esta só tenha lugar na semana seguinte.
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

3.2. Aprovação de programa da Conferência Tecnologia e Pedagogia: O que ensinar? Como
ensinar?
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O programa da conferência, a ter lugar em 23 de maio, foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3.3. Reunião com os 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal

O Presidente deu conta de que os responsáveis do Global Teacher Prize Portugal tinham
solicitado uma reunião no dia 15 de maio, em que estariam presentes com os 10 finalistas e
propôs recebê-los em reunião aberta a todos os Deputados, às 9h, 14h ou após a audição
regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os Deputados dos vários
Grupos Parlamentares manifestaram interesse em participarem na reunião e indicarem que no
dia 15 tinha lugar a sessão do Parlamento dos Jovens e a audição do Ministro, pelo que tinham
pouca disponibilidade para o efeito, tendo proposto que o Presidente averiguasse se havia
hipótese de a reunião ter lugar no dia 17, às 14h.

3.4. Pedido de informação do Tribunal Constitucional em relação à Lei n.º 17/2018, de 19 de
abril

Tendo o Primeiro-Ministro pedido a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2.º da Lei n.º
17/2018, de 19 de abril, na parte em que adita, em sede de apreciação parlamentar, um novo
n.º 6 ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de março, o Tribunal Constitucional pediu à
Assembleia da República elementos para apreciação do pedido em matéria de despesa pública,
tendo o Gabinete do Presidente do Parlamento pedido informação sobre a matéria.
A Comissão deliberou informar que a Lei teve origem em propostas de alteração apresentadas
no âmbito da discussão de apreciações parlamentares do Decreto-Lei nº 15/2018, de 7 de
março, que "aprova o regime específico de seleção e recrutamento de docentes do ensino
artístico especializado, do concurso interno antecipado e concurso externo extraordinário",
tendo essas propostas sido apreciadas e votadas na especialidade no Plenário, pelo que deverá
disponibilizar-se ao Tribunal a informação de discussão no mesmo.
Acrescenta ainda que a Comissão apreciou depois a redação final do texto aprovado no Plenário,
no entanto, nos termos do artigo 156.º do Regimento, nesse âmbito limitou-se a aperfeiçoar a
sistematização do texto e o seu estilo, não podendo modificar o pensamento legislativo.

3.5. Protesto da FENPROF em relação a audição de peticionários

Foi apreciado o protesto remetido pela FENPROF em relação ao facto de na reunião anterior da
Comissão, na audição dos seus representantes, na qualidade de peticionários de petição
467/XIII, se ter verificado ruído e interrupções que dificultaram a sua comunicação.
Pronunciaram-se os Deputados Nilza de Sena (PSD), Porfírio Silva (PS), Ana Mesquita (PCP), Ana
Rita Bessa (CDS-PP) e o Deputado Pedro Alves (PSD), visado no protesto, tendo sido considerado
que se verificaram apartes e esta situação está prevista no Regimento da Assembleia da
República.
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4. Apreciação e votação do relatório da Comissão sobre o relatório “Portugal na União
Europeia” 2017

O relatório foi apresentado pela relatora, Deputada Ana Mesquita (PCP), tendo depois sido
aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a
ausência dos Deputados do BE.

5. Discussão de Projetos de Resolução
5.1. Discussão conjunta
 Projeto de Resolução n.º 1421/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo medidas
urgentes para a requalificação da Escola Básica e Secundária de Rebordosa (Paredes)
 Projeto de Resolução n.º 1451/XIII/3.ª (BE) – Em defesa da Escola Secundária de
Rebordosa, no concelho de Paredes
Adiado.
5.2. Projeto de Resolução n.º 1523/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e realização urgente de obras
em escolas públicas do distrito de Lisboa
A Deputada Ana Mesquita (PCP) fez a apresentação do Projeto de Resolução, tendo feito
intervenções os Deputados Susana Amador (PS), Pedro Pimpão (PSD), Ana Rita Bessa (CDS-PP),
Porfírio Silva (PS) e Álvaro Batista (PSD).
A informação da discussão está disponível no Projeto de Resolução.

6. Apreciação e votação de admissibilidade de petição
6.3. Petição n.º 500/XIII/3.ª – Solicita a defesa do direito à progressão na carreira
Apreciada a nota de admissibilidade da petição, que tem apenas 1 subscritor, foi deliberado
admiti-la, pedir ao Ministro da Educação que se pronuncie sobre a mesma e não nomear
Deputado relator, nem fazer a audição da peticionária.
6.4. Petição n.º 501/XIII/3.ª – Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento de
Escolas da Portela e Moscavide
Apreciada a nota de admissibilidade da petição, que tem 4.533 subscritores, foi deliberado
admiti-la e pedir pronuncia às entidades propostas. Tendo a petição sido distribuída ao PSD, o
Deputado Álvaro Batista (PSD) informou que indicariam depois o respetivo relator.

7. Discussão e votação na especialidade de texto de substituição dos
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Projeto de Lei n.º 777/XIII/3.ª - Determina a Prorrogação dos Contratos de Bolsas de
Investigação, dos Contratos de Bolsa no âmbito de Projetos de Investigação Científica e
outros similares



Projeto de Lei n.º 798/XIII/3.ª - Renovação e prorrogação das bolsas de pósdoutoramento 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



Projeto de Lei n.º 816/XIII/3.ª - Prorrogação e renovação das bolsas de investigação
pós-doutoramento até à publicação do resultado dos concursos previstos no artigo 23.º
da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho

O texto de substituição consensualizado em reunião da Mesa e Coordenadores de 3 de maio,
com alterações posteriores propostas pelos vários Grupos Parlamentares, foi discutido e
aprovado globalmente por unanimidade, pelos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP.
Os Deputados do BE não se encontravam presentes, mas comunicaram antecipadamente o seu
voto favorável.
Foi ainda deliberado por unanimidade solicitar a dispensa de redação final e dos prazos
subsequentes à mesma, por motivos de urgência.
A gravação da reunião está disponibilizada nos Projetos de Lei.

8. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.

9. Data da próxima reunião


15 de maio de 2018, 15h00 – Audição regimental do MCTES

A reunião foi encerrada às 16:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 08 de maio de 2018

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Alexandre Quintanilha
Álvaro Batista
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Joana Mortágua
Lúcia Araújo Silva
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Ângela Moreira

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Margarida Mano

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Ana Sofia Bettencourt
Diogo Leão
Ilda Araújo Novo
Ivan Gonçalves
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