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ATA NÚMERO 120/XIII (3.ª) SL 

15 de maio de 2018 – 15h00 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

2. Aprovação das atas da CEC de 2 e 8 de maio e da Mesa e Coordenadores de 3 de maio  

  

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao abrigo do n.º 

2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 15h00 

 

5. Discussão e votação na especialidade da seguinte iniciativa legislativa  

 

 Projeto de Lei n.º 813/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e construção de residências 

universitárias. 

 

6. Discussão de Projetos de Resolução  

 

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 

 Projeto de Resolução n.º 1547/XIII/3.ª (PSD) Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Rebordosa 

 

7. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audição do 

Ministro da Educação, sobre o concurso para os educadores de infância e para os 

professores dos ensinos básico e secundário e a consideração, pelo Aviso de Abertura dos 

referidos concursos, dos concursos ordinários e extraordinários.  

 

8. Outros Assuntos  

 

9. Data da próxima reunião  

 

 23 de maio de 2018, 14h00  

------ 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A Ordem do dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP 

e PCP. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0237:FIN:PT:PDF
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42322
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42516
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2. Aprovação das atas da CEC de 2 e 8 de maio e da Mesa e Coordenadores de 3 de maio  

 

Adiado. 

  

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

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. 

 

Constam abaixo as indicações transmitidas pelos Deputados dos respetivos Grupos 

Parlamentares.  

 

 Projeto de Resolução n.º 1569/XIII/3.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Rebordosa  

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) solicitou a discussão na Comissão, junto com os 

Projetos de Resolução constantes do ponto 6 da Ordem do dia e pediu o adiamento 

deste ponto para a reunião seguinte. 

 Projeto de Resolução n.º 1571/XIII/3.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que proceda 

à realização de obras de reabilitação da Escola Básica 2,3 Frei Caetano Brandão, em 

Braga 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) solicitou a discussão na Comissão. 

 

 Projeto de Resolução n.º 1572/XIII/3.ª (PCP) – Urgente requalificação na Escola 

Secundária da Póvoa de Lanhoso 

 Projeto de Resolução n.º 1573/XIII/3.ª (PCP) – Requalificação e realização urgente de 

obras na Escola Secundária de Amares 

 Projeto de Resolução n.º 1574/XIII/3.ª (PCP) – Requalificação e realização urgente de 

obras em escolas do Agrupamento de Escolas Santos Simões, Guimarães 

 Projeto de Resolução n.º 1575/XIII/3.ª (PCP) – Urgente requalificação da Escola 

Secundária Padre Benjamim Salgado 

 Projeto de Resolução n.º 1576/XIII/3.ª (PCP) - Urgente requalificação da Escola Básica 

2/3 Frei Caetano Brandão 

 Projeto de Resolução n.º 1578/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e realização urgente de 

obras na Escola Secundária de Barcelinhos 

 
A Deputada Ana Mesquita (PCP) pediu a discussão na Comissão dos 6 Projetos de Resolução do 

PCP. 

 

 Projeto de Resolução n.º 1597/XIII/3.ª (PEV) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos, em Lisboa 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42555
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42557
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42561
file://///srvfile1/Arquivo%20DAC/XIII%20Legislatura/08-CEC/04-Reuniões/Ordens%20do%20Dia/3.ª%20Sessão%20Legislativa/36%20-%20OD%2015-05-2018/Requalificação%20e%20realização%20urgente%20de%20obras%20em%20escolas%20do%20Agrupamento%20de%20Escolas%20Santos%20Simões,%20Guimarães
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42563
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42564
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42566
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
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 Projeto de Resolução 1609/XIII/3.ª (PEV) - Garantia de uma escola pública e inclusiva 

em toda a escolaridade obrigatória 

O PEV indicará posteriormente onde pretende fazer a discussão dos 2 Projetos de Resolução. 

 

 Projeto de Resolução n.º 1598/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a realização de 

obras na Escola Básica 2/3 D. Carlos I em Sintra 

 Projeto de Resolução n.º 1599/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a realização de 

uma ação inspetiva urgente às condições de higiene e salubridade das instalações da 

Escola Secundária do Restelo e a subsequente realização das obras indispensáveis à sua 

integral recuperação 

 Projeto de Resolução 1601| XIII| 3 (PSD), Recomenda ao Governo que proceda à 

urgente requalificação da Escola EB 2/3/Sec. Dr. Bento da Cruz em Montalegre 

 Projeto de Resolução 1603| XIII| 3 (PSD), Requalificação da Escola EB 2,3 de Lordelo  

 

O Deputado Álvaro Batista (PSD) pediu a discussão na Comissão dos 4 Projetos de Resolução do 

PSD. 

 

 Projeto de Resolução 1611| XIII| 3 (BE), Recomenda ao Governo a urgente reabilitação 

da Escola EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso 

  Projeto de Resolução 1612| XIII| 3 (BE), Recomenda ao Governo a urgente reabilitação 

da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães 

  Projeto de Resolução 1613| XIII| 3 (BE), Requalificação da Escola Secundária Joaquim 

de Araújo, em Penafiel   

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que indicaria posteriormente onde pretende fazer a 

discussão dos 4 Projetos de Resolução do BE.  

 

3.2. Iniciativas europeias  

 
O Presidente informou que tinha sido enviada à Comissão a iniciativa europeia COM/2018/0237 
- Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Inteligência artificial para a 
Europa - sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus e pediu que se pronunciassem sobre o 
seu escrutínio.  
 
A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP), em nome do CDS-PP, a quem a iniciativa seria atribuída, 
referiu que tratando-se de uma Comunicação entendiam que não devia ser escrutinada, 
enquanto o Deputado Porfírio Silva propôs o seu escrutínio e disponibilizou-se para ser o seu 
relator, não tendo havido objeções. 
 

4. Audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao abrigo do n.º 

2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 15h00 

 

O Senhor Presidente deu as boas vindas ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

superior, Manuel Heitor, e à Senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Maria Fernanda Rollo, e informou a grelha de tempos disponíveis para a presente 

audição regimental.   

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42614
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42597
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42598
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42602
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42616
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42617
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0237:FIN:PT:PDF
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Assim, e numa primeira ronda, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) que 

focou a sua intervenção inicial nas questões relacionadas com o despacho de abertura de vagas 

para o ensino superior que, contrariamente ao anunciado na comunicação social, promove uma 

redistribuição das vagas disponíveis e não uma diminuição; com o diploma do emprego científico 

e a necessidade de ser assegurada a correta aplicação da sua norma transitória, salientando 

dúvidas quanto ao integral cumprimento das mesmas pelas instituições visadas; e reportando-

se por fim, à necessária revisão do regime jurídico dos graus e diplomas de ensino superior.  

 

Já a Senhora Deputada Margarida Mano (PSD) focou as suas questões no incumprimento dos 

contratos de legislatura, incumprimento que vem já de 2017 e se arrasta pelo ano de 2018; na 

dependência do MCTES das decisões do Ministro das Finanças. Mencionou a aprovação do 

diploma de prorrogação das bolsas, adotado pela Assembleia da República, congratulando-se 

por tal facto. Salientou, ainda, os atrasos recorrentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT) e os métodos duvidosos de afastamento dos concorrentes. Por fim, reportou-se ao 

despacho de abertura de vagas para o ensino superior, e questionou da existência de um estudo 

de impacto quanto à deslocação dos alunos do litoral para o interior, solicitando a sua entrega.  

 

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) focou a sua intervenção em três temas, a saber, o 

processo do PREVPAP, a aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto e a progressão 

das carreiras remuneratórias. No que ao PREVPAP respeita, referiu que se encontra a correr mal 

este processo, nomeadamente porque as Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) estão a avaliar 

mail os processo, gerando um entropia, aliada ao facto de os representantes do MCTES votarem 

no mesmo sentido que os reitores, questionando se o MCTES está, ou não, disponível para 

reanalisar os requerimentos do PREVPAP e definir regras mais juntas e verdadeiras para esta 

análise. No que ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, respeita, referiu que este se 

encontra a ser aplicado às pinguinhas, e que no Porto estão a ser sinalizados, apenas 108 

bolseiros, quando o número inicial era superior. Por fim, e no que respeita à questão da 

progressão das carreiras remuneratórios, questionou não compreender como é que o Conselho 

de Reitores das Universidades Portuguesas considera que o tempo de serviço prestado não pode 

ser contado, em clara violação da Lei de Orçamento de Estado para 2018.  

 

A Senhora Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) afirmou que uma das principais medidas deste 

governo é o reforço do ensino científico e tecnológico, todavia, foram realizados poucos mais 

de 20 contratos ao abrigo deste programa. Assim, questiona como é que a FCT pode afirmar que 

a taxa de execução deste programa é de 96,7%, e se a FCT se encontra a gastar a sua dotação 

total sem ser com o emprego científico. Sublinhou que o Grupo Parlamentar do CDS-PP se 

encontra insatisfeito com o Decreto-Lei n.º 56/2017, de 29 de agosto, até porque as medidas 

poderão implicar perdas salariais muito gravosas, questionando, ainda, qual a solução prevista 

para os investigadores da FCT. Abordou, por fim, o Relatório da OCDE, nomeadamente a questão 

da revisão das regras de acesso ao ensino superior, e a necessidade de alteração do regime 

jurídico dos graus e diplomas de ensino superior que obrigará a uma alteração da lei de bases, 

questionando se o Senhor Ministro estará disposta a estas alterações.  

 

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) começou por reportar-se ao PREVPAP, alegando existir 

uma espécie de acordo de não regularização pela via do PREVPAP, aludindo, nomeadamente, 

ao facto de os trabalhos das CAB estarem a correr mal, conforme denunciado pela FENPROF. Da 

parte do Grupo Parlamentar do PCP o que pretende é que haja uma garantia do Governo de que 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20799
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ninguém ficará para trás neste processo. Relacionou, depois, esta questão com a abertura dos 

concursos pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto. Reportou-se, ainda, ao facto de existir 

um Provedor do Bolseiro desconhecendo-se qualquer atuação por parte deste.  

Questionou se o Governo estaria na disponibilidade de revogar o Estatuto do Bolseiro de 

Investigação, e o porquê de se encontrar a concentrar tudo na FCT. Terminou apelando à 

necessidade de ser feito um debate sobre a estrutura da ciência e da FCT neste país.  

 

O Senhor Ministro respondeu, de forma isolada, a cada uma das intervenções das Senhoras e os 

Senhores Deputados.  

 

Na segunda ronda intervieram as Senhoras e os Senhores Deputados Ana Passos (PS), Margarida 

Balseiro Lopes (PSD), Luís Monteiro (BE), e Ana Mesquita (PCP), tendo o Senhor Ministro 

respondido de forma isolada a cada uma das intervenções.  

 

Na terceira ronda intervieram as Senhoras e os Senhores Deputados Elza Pais (PS), Duarte 

Marques (PSD), Luís Monteiro (BE), Diana Ferreira (PCP), Germana Rocha (PSD), Nilza de Sena 

(PSD), Maria Augusta Santos (PS), Ana Mesquita (PCP), Sara Madruga da Costa (PSD), Álvaro 

Batista (PSD), Ana Mesquita (PCP), Laura Monteiro Magalhães (PSD), Porfírio Silva (PS) e Pedro 

Alves (PSD), tendo o Senhor Ministro e a Senhora Secretária de Estado respondido ao conjunto 

das intervenções. 

 

A audição foi gravada em vídeo e transmitida pelo Canal Parlamento, constituindo a gravação 

parte integrante desta ata, o que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede.  

 

5. Discussão e votação na especialidade da seguinte iniciativa legislativa  

 

 Projeto de Lei n.º 813/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e construção de residências 

universitárias. 

 

A discussão deste ponto foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP.  

 

6. Discussão de Projetos de Resolução  

 

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 

 Projeto de Resolução n.º 1547/XIII/3.ª (PSD) Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Rebordosa 

 

A discussão deste ponto foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP.  

 

7. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do BE para audição do 

Ministro da Educação, sobre o concurso para os educadores de infância e para os 

http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2848&title=audicao-do-ministro-da-ciencia-tecnologia-e-ensino-superior
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0237:FIN:PT:PDF
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42322
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42516
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professores dos ensinos básico e secundário e a consideração, pelo Aviso de Abertura dos 

referidos concursos, dos concursos ordinários e extraordinários.  

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que o BE já tinha entregado um requerimento 

anteriormente para se fazer a audição do Ministro da Educação, que não chegou a ser apreciado 

por entretanto ter sido publicada uma Nota Informativa pelo Ministério, mas entretanto 

verifica-se novo problema nos concursos.  

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) mencionou que se verifica confusão na exposição de motivos do 

requerimento, mas que de qualquer forma aceita que o Ministro da Educação se explique. 

 

O Deputado Álvaro Batista (PSD) referiu que de facto há problemas com o concurso e esperam 

que o Ministro da Educação responda na audição, o que por vezes não acontece. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) indicou que parte do requerimento coincide com o do PCP, que 

já foi aprovado anteriormente e pediu a vinda urgente do Ministro da Educação. 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) considerou o requerimento pertinente. 

 

O requerimento foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do BE, do CDS-PP e 

do PCP e a abstenção dos Deputados do PS. Foi ainda consensualizado que a audição do Ministro 

será feita por requerimento do PCP e do BE, sendo adotada uma grelha de tempos que inclua 

os 2 Grupos Parlamentares na 1.ª ronda de intervenções. 

 

 

8. Outros Assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

9. Data da próxima reunião  

 

Foi deliberado que a reunião terá lugar no dia 23 de maio de 2018, com a audição do 

Ministro da Educação, se o mesmo se disponibilizar para o efeito, e com as restantes 

matérias da agenda que vier a ser fixada.   

A reunião foi encerrada às 18:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 15 de maio de 2018 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

 (Alexandre Quintanilha)  



7 
 

 

 

Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 

 Álvaro Batista 

 Ana Mesquita 

 Ana Sofia Bettencourt 

 André Pinotes Batista 

 Ilda Araújo Novo 

 Ivan Gonçalves 

 Joana Mortágua 

 Laura Monteiro Magalhães 

 Lúcia  Araújo Silva 

 Luís Monteiro 

 Margarida Mano 

 Maria Augusta Santos 

 Maria Germana Rocha 

 Maria Manuela Tender 

 Nilza de Sena 

 Pedro Alves 

 Pedro Pimpão 

 Porfírio Silva 

 Sandra Pontedeira 

 Susana Amador 

 Ana Passos 

 Ângela Moreira 

 Diana Ferreira 

 Duarte Marques 

 Elza Pais 

 Margarida Balseiro Lopes 

 Sara Madruga da Costa 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Ana Rita Bessa 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Diogo Leão 

 

 

 

 


