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ATA NÚMERO 122/XIII (3.ª) SL 

29 de maio de 2018 – 11h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

2. Aprovação de atas  

  

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

3.2. Aprovação relatórios Audiências e Audições 

3.3. Pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra – Avaliação do RJIES 

3.4. Pedido de audiência  

 João Miguel Salgueiro 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Esmoriz 

(APESE) e Associação de Estudantes da Escola Secundária de Esmoriz  

3.5. Ocorrências na Audição do Senhor Ministro da Educação de 23 de maio 

3.6. Agendamentos da Comissão de Educação e Ciência até ao final da Sessão Legislativa (18 

de julho) 

 

4. Audição Peticionários – 11h  

 Petição n.º 498/XIII/3.ª - Revisão do programa curricular da disciplina de Estudo do 

Meio do 1.º ciclo do ensino básico 

Deputado Relator: Amadeu Albergaria (PSD) 

 

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  

 

6.1. 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)  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13182
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
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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 

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

Secundária de Rebordosa 

 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 

 

6.2. Discussão  

 Projeto de Resolução n.º 1565/XIII/3.ª (BE) - Pela correta aplicação da Lei n.º 57/2017, 

de 19 de julho 

 

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

Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Educação e do Presidente 

da Comissão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

 

8. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do 

Senhor Presidente da FCT, IP, no seguimento de problemas diversos com concursos dessa 

entidade.  

 

9. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do 

Senhor Ministro Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no seguimento do Manifesto 

Ciência Portugal 2018 

 

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

Comissão de Educação e Ciência dos promotores do Manifesto “Ciência Portugal 2018” 

 

11. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

 

11.1. 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) 

11.2. Petição n.º 490/XIII/3.ª - Inclusão do voluntariado como opção no currículo escolar 

  Sem relator  

 

12. Outros Assuntos  

 

13. Data da próxima reunião  

 

 5 ou 6 de junho; manhã ou depois do Plenário? 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42369
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42516
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42555
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42549
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13174
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A pedido do PCP e do PS, respetivamente, foram adiados os pontos 5. e 6.2. da Ordem do Dia. 

A Ordem do dia, com esta alteração, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PSD, 

PS, BE, CDS-PP e PCP. 

  

2. Aprovação das atas da CEC de 2, 8, 15 e 23 de maio e da Mesa e Coordenadores de 3 de 

maio  

 

As atas das reuniões da Comissão de 2, 8, 15 e 23 de maio e da reunião da Mesa e Coordenadores 

ocorrida no dia 3 do corrente, foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, 

BE, CDS-PP e PCP. 

  

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

3.1.1. O Presidente deu conta da baixa, em 16 de maio, do Projeto de Lei n.º 878/XIII/3.ª (PEV) 

- Altera a Lei nº 37/2003, de 22 de agosto, fixando uma diminuição progressiva do valor das 

propinas pagas pelos estudantes do ensino superior – e informou que o mesmo foi distribuído 

ao PS, sendo o seu parecer apreciado na reunião de 12 de junho. 

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) informou que indicaria depois o respetivo relator. 

 

3.1.2. O Presidente da Comissão informou que baixaram à Comissão os 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 1597/XIII/3.ª (PEV) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos, em Lisboa – O PEV pretende a discussão no 

Plenário 

     Projeto de Resolução 1609/XIII/3.ª (PEV) Garantia de uma escola pública e inclusiva em 

toda a escolaridade obrigatória – O PEV pretende a discussão no Plenário 

 Projeto de Resolução n.º 1622/XIII/3.º (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária Padre Benjamim Salgado de Vila Nova de Famalicão – O PEV pretende a 

discussão na Comissão 

 Projeto de Resolução n.º 1625/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Barcelinhos – Barcelos – O PEV pretende a discussão na Comissão 

 Projeto de Resolução n.º 1626/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola Básica 2/3 

Frei Caetano Brandão de Braga – O PEV pretende a discussão na Comissão 

http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwpet01.detalhecomissao?p_select=SELECT%20pet.pet_nr,%20pet.pet_id,%20pet.pet_sel_lg_pk,%20pet.pet_sel_nr_pk,%20pet.pet_aspet,%20pet.pet_sit,%20pet.pet_nrass,%20pet.pet_dtent,%20pet.pet_act_id,%20pet.pet_ob%20&p_from=%20FROM%20pettpet01%20pet%20&p_where=%20WHERE%20%20pet.pet_sel_lg_pk%20LIKE%20*XIII*%20AND%20%20pet.pet_id%20in%20(%20%20%20SELECT%20pec.pec_pet_id%20%20%20FROM%20pettpec01%20pec%20%20,petvccm01%20ccm%20%20%20WHERE%20%20%20%201:1%20%20%20AND%20ccm.ccm_cms_id%20:%204524%20AND%20%20%20pec.PEC_CMS_id%20:%20ccm.CCM_CMS_id%20)%20AND%20%20EXISTS(%20%20%20SELECT%20ptp_pet_id%20%20%20%20%20%20FROM%20pettptc01%20ptc,%20pettptp01%20ptp%20%20%20WHERE%20%20%20%20%20%20%20assentos(PTC.PTC_NOSUBS)%20LIKE%20*
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42614
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42641
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42646
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42645
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 Projeto de Resolução n.º 1632/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação e realização urgente de 

obras em escolas do Agrupamento de Escolas Fernando Távora - O PEV indicará 

posteriormente onde pretende a discussão 

 Projeto de Resolução n.º 1633/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Esmoriz (Ovar) – O PEV pretende a discussão na Comissão 

 Projeto de Resolução 1611/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente reabilitação 

da Escola EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso – O BE pretende a 

discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução 1612/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente reabilitação 

da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães - O BE pretende a discussão na 

Comissão  

 Projeto de Resolução 1613/XIII/3.ª (BE) - Requalificação da Escola Secundária Joaquim 

de Araújo, em Penafiel - O BE pretende a discussão na Comissão 

 Projeto de Resolução n.º 1615/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente 

reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, Esposende - O BE pretende a discussão 

na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1616/XIII/3.ª (BE) - Docentes do ensino de português no 

estrangeiro - O BE pretende a discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1624/XIII/3.ª (BE) - Pela requalificação com carácter de 

urgência da Escola Secundária de Esmoriz, em Ovar - O BE pretende a discussão na 

Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1628/XIII/3.ª (BE) - Escola Secundária de Valbom (Gondomar) 

- O BE pretende a discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1629/XIII/3.ª (BE) - Reabilitação da Escola Básica de Penafiel 

Sul, do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo - O BE pretende a discussão na 

Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1630/XIII/3.ª (BE) - Requalificação da Escola Secundária do 

Lumiar, em Lisboa - O BE pretende a discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1642/XIII/3.ª (BE) - Requalificação da Escola Básica Adriano 

Correia de Oliveira do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, em Avintes - O BE pretende 

a discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1647/XIII/3.ª (BE) - Reabilitação da Escola Básica do Castelo 

da Maia - O BE pretende a discussão na Comissão  

 Projeto de Resolução n.º 1639/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de 

Esmoriz - O PSD pretende a discussão na Comissão  

 

3.2. Aprovação de relatórios de audiências e audições 

Foram aprovados os relatórios das audiências aos técnicos superiores da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I.P. e à Associação Académica de Coimbra. Foi adiada a apreciação do 

relatório da audição de entidades pelo GT – Iniciativas Legislativas sobre o Ensino Superior e 

Ciência. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42652
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42653
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/DetalheIniciativa.aspx?BID=42618
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42634
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42644
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42649
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42650
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42667
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42674
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42661
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3.3. Pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra – Avaliação do RJIES 

O Presidente da Comissão referiu que a Associação Académica de Coimbra pediu 

esclarecimentos sobre o cumprimento ou não do artigo 185.º da Lei n.º 62/2007, de 10/9, que 

prevê a avaliação da Lei no prazo de 5 anos e informou que em 2016, no âmbito da apreciação 

da regulamentação das Leis, a Comissão solicitou ao Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP), ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e 

à Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado (APESP) que se pronunciassem sobre a falta 

de regulamentação de alguns artigos e sobre a inexistência de avaliação da Lei. 

Nessa sequência, o CRUP não se pronunciou sobre a falta de avaliação, a APESP entendeu que a 

avaliação que faziam era positiva e o CCISP considerou que se devia fazer uma avaliação. 

Face ao exposto, o Presidente apresentou a seguinte proposta: 

1. Pedir ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho Coordenador do 

Ensino Superior que se pronunciem sobre a comunicação da Associação Académica e a 

avaliação da Lei n.º 62/2017 e informar a Associação em conformidade; 

2. Informar ainda a Associação Académica sobre as informações prestadas pelo CRUP, CCISP 

e APESP em 2016. 

3.4. Pedidos de audiência  

O pedido de audiência apresentado por João Miguel Salgueiro, para equacionar a existência de 

cursos técnicos superiores profissionais com nome idêntico a Serviço Social, o que põe em causa 

a licenciatura em Serviço Social, foi distribuído ao PS, que indicará depois o Deputado que 

presidirá à mesma.  

O pedido de audiência da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária 

de Esmoriz (APESE) e Associação de Estudantes da Escola Secundária de Esmoriz, para 

equacionarem a necessidade de realização de obras de beneficiação e requalificação da escola 

sede do agrupamento foi distribuído ao BE, tendo sido indicado o Deputado Moisés Ferreira (BE) 

para presidir à mesma. 

O Presidente da Comissão lembrou ainda que aguardam discussão as seguintes iniciativas, sobre 

a mesma escola: Projeto de Resolução n.º 1624/XIII/3.ª (BE) - Pela requalificação com carácter 

de urgência da Escola Secundária de Esmoriz, em Ovar; Projeto de Resolução n.º 1633/XIII/3.ª 

(PEV) - Reabilitação urgente da Escola Secundária de Esmoriz (Ovar);  Projeto de Resolução n.º 

1639/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de Esmoriz. 

 

3.5. Ocorrências na Audição do Senhor Ministro da Educação de 23 de maio 

O Presidente da Comissão referiu que foram recebidos muitos pedidos de assistência à audição, 

particularmente de Sindicatos e solicitada a disponibilização de uma sala em que pudessem 

assistir mais pessoas, mas as salas e auditórios com mais capacidade estavam ocupados.  

Os coordenadores dos Grupos Parlamentares foram alertados para este facto, bem como para 

a capacidade limitada das salas das Comissões e o público foi informado de que poderia assistir 

em função da capacidade da sala (21 lugares) e que as entradas seriam feitas com base na ordem 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42644
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42653
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42653
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42661
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42661
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de chegada, não tendo sido admitidas reservas de lugares, com vista a garantir a igualdade no 

acesso.  

Tendo-se verificado alguns constrangimentos na assistência à audição, o Presidente solicitou 

que no futuro, quando os Senhores Deputados e eventualmente outros elementos dos Grupos 

Parlamentares, por sua indicação, trouxerem pessoas para assistir às reuniões, procedam à sua 

credenciação na receção do Parlamento (para controlo do número de pessoas que pretendem 

assistir à reunião, atenta a capacidade da sala) e acompanhem as pessoas durante todo o 

período da sua permanência nas instalações da Assembleia (por razões de segurança do 

Parlamento). 

3.6. Agendamentos da Comissão de Educação e Ciência até ao final da Sessão Legislativa (18 

de julho) 

Tendo sido equacionado o agendamento de vários trabalhos a desenvolver pela Comissão, 

nomeadamente, a realização de audições de entidades da área do ensino profissional – no 

âmbito da apreciação dos Projetos de Resolução n.º 1373/XIII e 1501/XIII –, a apreciação de 

várias iniciativas legislativas sobre o ensino superior e ciência e a discussão de Projetos de 

Resolução, foi deliberado marcar uma reunião da Mesa e Coordenadores para o dia 5 de junho, 

às 14h, para aprovar a tramitação a adotar. 

 

4. Audição de Peticionários – 11h  

 Petição n.º 498/XIII/3.ª - Revisão do programa curricular da disciplina de Estudo do 

Meio do 1.º ciclo do ensino básico 

O Presidente da Comissão deu as boas-vindas à peticionária, professora Maria Isabel da Cruz 

Rodrigues Abelheira, e indicou-lhe a grelha de tempos das intervenções. 

A peticionária indicou o seguinte, em resumo: 

1. A petição está integrada num projeto da escola; 

2. Tem origem na necessidade sentida de se cuidar da flora autóctone; 

3. Nesse âmbito, colheram plantas e recolheram sementes e fizeram um herbário e um 

sementário; 

4. Colaboraram com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na criação de um jogo 

eletrónico sobre esta matéria; 

5. Desenvolveram atividades diversas, nas várias disciplinas, relacionadas com a matéria, 

nomeadamente uma peça de teatro, escrita de vários tipos de textos, etc; 

6. O programa da disciplina de Estudo do Meio dá pouca relevância à questão da proteção 

e extinção da flora; 

7. Na petição apenas referem o que entendem que deve ser incluído no programa da 

disciplina, devendo as entidades competentes decidir em que termos deve ser integrada 

essa matéria ou se devem ser feitas outras alterações. 

 

A Deputada Susana Lamas (PSD) referiu que a petição é muito importante, pelo seu conteúdo e 

por ser assinada também por alunos, realçando ainda a relevância da consciencialização para a 

proteção do ambiente. Indicou depois a importância da apresentação de propostas de alteração 

ao programa curricular, num debate mais alargado desta matéria. A terminar, perguntou se já 

colocaram as questões em causa no âmbito do projeto da escola e até a nível do Município. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13182
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A Deputada Maria Augusta Santos (PS) deu relevância ao ato de educação para a cidadania 

inserido na petição. Referiu depois que a petição pede a alteração do programa da disciplina de 

Estudo do Meio, mas este é aberto e pode ser adaptado à realidade, ao local, ao ritmo dos 

alunos, à educação ambiental. Realçou que a educação ambiental está integrada na educação 

para a cidadania e é transversal a várias matérias, em todos os ciclos de ensino. A terminar, 

referiu que o Ministério da Educação avançou com um projeto de autonomia, flexibilidade e 

alteração dos currículos e perguntou se esse projeto pode resolver as questões da petição. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) defendeu a necessidade de uma reforma curricular profunda e 

de revisão da própria escola pública e realçou que o projeto curricular existente é orientador, 

mas resiste-se a mudar. Referiu depois a necessidade de alterar a forma de ensinar e os 

programas, e realçou que o programa de Estudo do Meio não tem alterações desde a década de 

1980, estando desatualizado face às alterações ambientais que têm vindo a verificar-se e às 

novas realidades, como os fogos. Defendeu ainda que se parta do perfil do aluno, como 

orientador e se faça a revisão curricular, devendo abranger-se os alunos na mesma. 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) saudou o que estava subjacente à petição e o 

envolvimento dos jovens, referiu que os objetivos do programa da disciplina têm pouco foco no 

ambiente e manifestou concordância com as alterações ao programa da disciplina de Estudo do 

Meio constantes da petição.  

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) transmitiu os parabéns à peticionária, com realce por ter 

promovido a participação dos alunos. Referiu depois que a matéria está integrada na 

reorganização do 1.º ciclo, com debate, nomeadamente, a nível curricular, da rede escolar, de 

horários e com defesa da cultura integral dos alunos e a petição lança pistas importantes. 

Perguntou depois se o debate sobre as matérias em causa já chegou à escola e defendeu um 

debate alargado sobre a reorganização do ensino nos vários ciclos. 

 

Na sequência das questões e observações colocadas, a peticionária indicou o seguinte: 

1. A escola tem uma parceria com a Câmara Municipal de S. João da Madeira; 

2. Neste momento o projeto é apenas de turma; 

3. Entende que antes de se alterar o programa deve avaliar-se a experiência feita este ano 

no âmbito da flexibilidade curricular; 

4. A petição foi assinada em papel, pelos alunos, pais e demais elementos da comunidade 

educativa; 

5. Muitos professores não assinaram a petição nem a deram a conhecer aos encarregados 

de educação porque não querem que se alarguem os programas, que consideram já tão 

vasto; 

6. Os professores limitam-se a cumprir o programa existente; 

7. Neste caso, a peticionária, para desenvolver o projeto em causa, teve de fazer um gestão 

do tempo disponível para trabalhar alguns conteúdos do programa da disciplina. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

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. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108820
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0237:FIN:PT:PDF
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Adiado, a pedido do PCP. 

 

6. Discussão de Projetos de Resolução  

 

6.1. 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 

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

Secundária de Rebordosa 

 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 

No âmbito da discussão conjunta intervieram os Deputados Ângela Moreira (PCP), Luís Monteiro 

(BE), Germana Rocha (PSD), Ilda Araújo Novo (CDS-PP) e Lúcia Araújo Silva (PS). A informação 

respeitante à discussão, bem como a respetiva gravação estão disponíveis nos respetivos 

Projetos de Resolução. 

 

6.2. Discussão  

 Projeto de Resolução n.º 1565/XIII/3.ª (BE) - Pela correta aplicação da Lei n.º 57/2017, 

de 19 de julho 

Adiado, a pedido do PS. 

 

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

Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Educação e do Presidente 

da Comissão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do requerimento, justificando a audição 

dos Presidentes das Comissões de Avaliação Bipartida dos 2 Ministérios, indicando que tem 

havido muitos problemas nos mesmos. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que concordam com a audição de todas as entidades, mas 

manifestou dúvidas de que se convoque nesta fase o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, propondo que eventualmente se deixe a respetiva audição para o fim. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) indicou que acompanham as preocupações do requerimento 

do BE e defendeu que o combate à precariedade é de índole política, pelo que é prioritário o 

acompanhamento do decisor político. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que concorda com o requerimento e questionou se 

a audição devia ser feita apenas na Comissão de Educação e Ciência ou conjuntamente com a 

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
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42555
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42549
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Comissão de Trabalho e Segurança Social, como tinha feito a Comissão de Saúde em relação à 

audição do Presidente da Comissão de Avaliação homóloga. 

A Deputada Joana Mortágua (BE) propôs que a audição seja apenas com a Comissão de 

Educação e Ciência, por razões de rapidez, referindo que os Grupos Parlamentares podiam 

incluir na audição Deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social. 

 

O requerimento foi aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

8. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do 

Senhor Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP, no seguimento de 

problemas diversos com concursos dessa entidade.  

 

O Deputado Pedro Pimpão (PSD) fez a apresentação do requerimento, justificando a 

importância de se ouvir a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) sobre as questões que 

têm vindo a ser postas pelos investigadores. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) manifestou concordância com a audição do Presidente da FCT e 

também do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) informou que acompanha o requerimento, nos seus 3 

pontos. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou concordância com o requerimento e indicou que 

há mais questões do que as que são referidas no mesmo. 

 

O requerimento foi aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

9. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do 

Senhor Ministro Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no seguimento do Manifesto 

Ciência Portugal 2018 

 

O Deputado Pedro Pimpão (PSD) fez a apresentação do requerimento, justificando a audição do 

Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre o Manifesto Ciência Portugal 

2018, que ele próprio subscreve. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) requereu oralmente que seja feita igualmente a audição do 

Presidente da FCT, eventualmente numa única audição, junto com a referida no ponto anterior, 

com uma ronda suplementar. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) defendeu a articulação das audições e indicou que se iriam abster. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que acompanham os requerimentos e manifestou-se 

pelo agendamento articulado, a ponderar na reunião da Mesa e Coordenadores. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou concordância com as audições. 
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Os requerimentos foram aprovados com os votos a favor dos Deputados do PSD, BE, CDS-PP e 

PCP e a abstenção dos Deputados do PS. 

  

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

Comissão de Educação e Ciência dos promotores do Manifesto “Ciência Portugal 2018” 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) apresentou o requerimento e justificou que é de justiça ouvir os 

promotores do Manifesto. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) indicou que o requerimento do BE tem uma lista de subscritores 

e questionou quem seria ouvido, tendo o Deputado Luís Monteiro informado que os 

subscritores do Manifesto indicarão a delegação que os representará. 

 

O requerimento foi aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

11. Apreciação e votação de relatórios finais de petições 

 

11.1. Petição n.º 360/XIII/2.ª, Solicitam a adoção de medidas contra o encerramento do 

Colégio de Torre D. Chama 

 

A relatora, Deputada Maria Manuela Tender (PSD), apresentou o relatório e referiu que o 

Colégio tem 39 anos e fica sem viabilidade com o término do contrato de associação. Defendeu 

depois a necessidade de reflexão sobre a matéria da rede, referindo que o Colégio está situado 

num território com elevado abandono escolar e a medida adotada contraria a aposta do 

Governo no interior do território. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que também se interessam por questões da coesão 

territorial, mas entendem que a resposta tem de estar na escola pública. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) concordou com o relatório no que se refere à parte votada, mas 

não com a opinião da relatora. 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) manifestou concordância com o relatório e com a opinião 

da relatora. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) concordou com o relatório, apenas na parte votada e não com 

a opinião da relatora. 

 

O relatório final foi aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

 

11.2. Petição n.º 490/XIII/3.ª - Inclusão do voluntariado como opção no currículo escolar 

 

A petição foi subscrita apenas por um peticionário, pelo que a Comissão deliberou não nomear 

um Deputado relator para a mesma, nem fazer a audição da peticionária, nos termos previstos 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13174
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no n.º 5 do artigo 17.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP), Lei n.º 43/90, de 10 de 

agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho.  

 

O relatório final da petição foi aprovado por unanimidade dos Deputados dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

12. Outros Assuntos  

 

O Presidente da Comissão informou que estavam confirmados todos os oradores para a 

conferência Ensino Superior e Ciência: responder aos novos desafios da inovação científica e da 

inovação social, que vai ter lugar no dia 20 de junho. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que a discussão do Projeto de Resolução n.º 

1565/XIII/3.ª (BE) - Pela correta aplicação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, é importante e 

urgente e pediu a sua remarcação para o dia 6 de junho. 

13. Data da próxima reunião  

 

 6 de junho, às 10h 

A reunião foi encerrada às 13:15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 29 de maio de 2018 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 (Alexandre Quintanilha)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42549
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42549
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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 
 Ilda Araújo Novo 
 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 Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Ângela Moreira 
 Palmira Maciel 
 Susana Lamas 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Diogo Leão 
 Ivan Gonçalves 
 Pedro Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Álvaro Batista 
  


