
ATA NÚMERO 125/XIII (3.ª) SL 

21 de junho de 2018 – 17h00 (Após Plenário) 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

  

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Audição dos promotores do Manifesto “Ciência Portugal 2018”, por requerimento do GP 

do BE – 17h00 

 

5. Discussão de Projetos de Resolução  

 

 

5.1 Projeto de Resolução 1542/XIII/3.ª (BE)  - Manutenção da Licenciatura em Ergonomia na 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 

5.2. Projeto de Resolução n.º 1546/XIII (PCP) - Concurso extraordinário de recrutamento e 

colocação de inspetores na área da Educação e Ciência 

5.3. Projeto de Resolução n.º 1550/XIII/3.ª (PSD) - Alteração na hora de realização dos Exames 

Nacionais 

 

5.4. Discussão conjunta 

 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 

 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 1626/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola Básica 

2/3 Frei Caetano Brandão de Braga 

 Projeto de Resolução n.º 1682/XIII/3.ª (PSD) Requalificação da Escola Básica 2,3 Frei 

Caetano Brandão, em Braga  

 

5.5. Discussão conjunta 

 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 1612/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente 

reabilitação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães 

 

5.6. Discussão conjunta 

 Projeto de Resolução n.º 1562/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à elaboração de um plano para reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim 

Salgado, na Vila de Joane 
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 Projeto de Resolução n.º 1563/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, na Vila de Joane 

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

Secundária Padre Benjamim Salgado 

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

Secundária Padre Benjamim Salgado, de Vila Nova de Famalicão 

 

5.7. Discussão conjunta 

 Projeto de Resolução n.º 1561/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova todas as placas de 

fibrocimento 

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

obras na Escola Secundária de Barcelinhos 

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

Secundária de Barcelinhos – Barcelos 

 

6. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

 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 

 Deputado relator: Ivan Gonçalves (PS) 

 

7. Apreciação e votação de relatório de 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  

 Deputado relator: Porfírio Silva (PS) 

 

8. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados 

 

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

de 19 de julho; 

 Projeto de Resolução n.º 1666/XIII/3.ª (PCP) - Pela fiscalização da efetiva aplicação do 

Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho 

(Emprego Científico) 

 

9. Fixação de Redação Final   

 

9.1. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

  Projeto de Resolução 1331/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo urgência na 

reabilitação e requalificação da Escola Secundária do Restelo 
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 Projeto de Resolução 1387/XIII/3.ª (PEV) -Reabilitação urgente da Escola Secundária do 

Restelo, em Lisboa 

 Projeto de Resolução 1527/XIII/3.ª (BE) - Requalificação urgente da Escola Secundária 

do Restelo   

 Projeto de Resolução 1539/XIII/3.ª (PS) -Recomenda ao Governo a concretização das 

obras programadas e o desencadear de medidas para a requalificação da Escola 

Secundária do Restelo 

9.2. Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1295/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo 

que realize uma avaliação de impacto do programa eco-escolas 

9.3. Redação Final do Projeto de Resolução 1299/XIII/3.ª (BE) - Promoção da educação 

ambiental nos currículos dos ensinos básico e secundário 

 

9.4. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução 1350/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que dê 

cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 91/2017 para requalificação 

da Escola Básica 2,3 do Alto do Lumiar 

 Projeto de Resolução 1537/XIII/3.ª (PS) - Recomenda ao Governo que prossiga a adoção 

de medidas de requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Alto do Lumiar 

 

9.5. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução 642/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

urgente reabilitação e requalificação da Escola Secundária Ferreira Dias, de Agualva-

Sintra 

 Projeto de Resolução 1500/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação urgente da Escola Secundária 

Ferreira Dias, em Agualva-Sintra 

 Projeto de Resolução 1538/XIII/3.ª (PS) - Recomenda ao Governo a concretização das 

obras programadas e o desencadear de medidas para a requalificação da Escola 

Secundária Ferreira Dias, em Agualva-Sintra 

 

9.6. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução n.º 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 n.º 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”. 

 

9.7. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 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”; 
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 Projeto de Resolução n.º 1465/XIII/3.ª (PEV) – “Reabilitação urgente da Escola Básica de 

Vallis Longus de Valongo”; 

 Projeto de Resolução n.º 1466/XIII/3.ª (PCP) – “Recomenda ao Governo a requalificação 

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo”; 

 Projeto de Resolução n.º 1470/XIII/3.ª (PSD) – “Pela urgente requalificação da Escola 

Básica de Vallis Longus, em Valongo”. 

 

10. Outros assuntos  

 

11. Data da próxima reunião  

 

 26 de junho de 2018, 14h30 - Audição do MCTES, por requerimento do PSD e regimental 

 27 de junho de 2018 – Audição do Presidente da FCT, por requerimento do PSD e do 

CDS-PP 

--- 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Senhor Presidente, Deputado Alexandre Quintanilha, deu a palavra aos Grupos Parlamentares 

para se pronunciarem sobre a proposta de ordem do dia.  

A pedido do Grupo Parlamentar do PS foi retirado da ordem do dia o ponto n.º 7 para a 

apreciação e votação de relatório final de iniciativa europeia. 

Foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do BE o adiamento do ponto 5.1., relativo à discussão do 

Projeto de Resolução n.º 1542/XIII/3.ª (BE), não tendo havido oposição dos restantes Grupos 

Parlamentares.  

Foi solicitado, ainda, o adiamento do ponto n.º 5.2 pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP relativo 

à discussão do Projeto de Resolução n.º 1546/XIII/3.ª (PCP), não tendo havido oposição dos 

restantes Grupos Parlamentares.  

 

A ordem do dia foi aprovada, por unanimidade, em conformidade com as alterações 

peticionadas pelos Grupos Parlamentares.  

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

 

A ata da reunião de 6 de junho foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP. 

  

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

Projetos de Lei  
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 Projeto de Lei n.º 923/XIII/3.ª (PAN) - Impossibilita a disponibilização nas cantinas dos 

estabelecimentos de ensino de refeições que contenham carnes processadas, 

garantindo uma maior qualidade nas refeições escolares 

Cabe ao GP do PCP 

 

 Projeto de Lei n.º 924/XIII/3.ª (PAN) - Determina a não distribuição de leite achocolatado 

às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, assegurando uma maior 

qualidade nas refeições escolares 

Cabe ao GP do PS 

 

 Projeto de Lei n.º 925/XIII/3.ª (PAN) - Determina condições para a limitação de produtos 

prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática dos estabelecimentos de 

ensino, tendo em vista a adopção de hábitos alimentares saudáveis e garantindo a 

qualidade das refeições escolares 

Cabe ao GP do PSD 

 

 Projeto de Lei n.º 926/XIII/3.ª (PCP) - Gestão Pública das Cantinas Escolares 

Cabe ao GP do PS 

 

O Senhor Presidente informou que estas iniciativas foram agendadas para discussão no Plenário 

no dia 18/7, junto com a Petição n.º 433/XIII/3.ª, Solicitam a adoção de medidas com vista à 

defesa de refeições escolares de qualidade em Portugal.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) pediu a palavra para expor que havendo ainda tempo 

deveriam as iniciativas seguir o processo legislativo normal, ou seja, deveria haver lugar à 

elaboração de Nota Técnica pelos serviços, e Parecer pelo Deputado Relator, e posterior 

apreciação.  

Assim, as iniciativas foram distribuídas aos Grupos Parlamentares supra identificados, tendo 

sido indicada a Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos pelo Grupo Parlamentar do PS para as duas 

iniciativas distribuída a este Grupo Parlamentares. Os restantes Grupos Parlamentares 

protestaram indicar em momento posterior. 

 

 

Projetos de Resolução  

 

 Projeto de Resolução n.º 1697/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação urgente da Escola 

Secundária do Lumiar, no concelho de Lisboa; 

 Projeto de Resolução n.º 1712/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Básica e 

Secundária Santos Simões, Guimarães; 

 Projeto de Resolução n.º 1720/XIII/3.ª (PEV) - Medidas para promover a qualidade das 

refeições escolares 

O Senhor Presidente informou que o Grupo Parlamentar do PEV pretendia a discussão em 

Comissão do Projeto de Resolução n.º 1697/XIII/3.ª, e que o Projeto de Resolução n.º 

1720/XIII/3.ª havia sido já agendado para discussão no Plenário de dia 18 de julho.  
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Dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD), foi pelo mesmo referido que 

pretendiam a discussão do Projeto de Resolução n.º 1712/XIII/3.ª em Comissão, concretamente 

com o ponto 5.5. da presente ordem do dia, uma vez que se reporta à mesma escola. 

 

3.2. O Senhor Presidente comunicou as novas regras de funcionamento da AR, aprovadas pela 

Conferência de Líderes, referindo que no próximo dia 27 de junho terá lugar uma Conferência 

de Presidentes de Comissões, pelo que pretende averiguar se a Comissão quer questionar 

alguma das novas regras de funcionamento.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) percebe donde surgem estas propostas, suscitando 

dúvidas quanto às concretas propostas adotadas pela Conferência de Líderes, como seja o facto 

de a substituição de deputado ter de ser comunicada pelo coordenador, uma vez que faltando 

este, não se percebe como é feita a substituição; já no que respeita ao cumprimento dos prazos, 

referiu que o seu incumprimento não invalida os agendamentos, pelo que não percebe a 

utilidade da proposta; e por fim, referiu que a proposta de a Comissão competente poder decidir 

atribuir 3 minutos ao relator da iniciativa legislativa para intervir no Plenário, já estava prevista. 

Terminou, sublinhando considerar que estas propostas, na sua opinião, irão complicar os 

procedimentos e não facilitar.  

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que o seu Grupo Parlamentar irá questionar estas 

propostas junto da Conferência de Líderes, considerando que a intervenção deverá ser feita 

através dos Líderes Parlamentares e não em Comissão.  

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) sublinhou tratar-se de uma decisão da Conferência de 

Líderes, não competindo à Comissão rever a decisão da Conferência. Mencionou, ainda, que 

existe necessidade de tornar os procedimentos mais eficientes.  

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) concordando com o que foi dito, referindo que deve 

ser articulado e consensualizado os procedimentos, para que estes sejam equivalentes entre as 

comissões.  

O Senhor Presidente concluiu, referindo que das intervenções dos Senhores Deputados e 

Senhora Deputada retira que a Comissão entende que o documento deve ser completado e 

finalizado na Conferência de Líderes e que a Comissão fará como a Conferência de Líderes 

decidir.  

 

3.3. Nova baixa à Comissão, para apreciação na generalidade, de iniciativas do PSD de ensino 

superior e ciência 

 

 Projeto de Lei n.º 619/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 55/2013, de 17 de abril, que 

aprova a orgânica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

 Projeto de Lei n.º 620/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, 

que aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária 

 Projeto de Lei n.º 621/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, que 

aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 

 Projeto de Resolução n.º 1069/XIII/3.ª – Recomenda ao Governo a promoção do 

emprego de doutorados na sociedade 

 Projeto de Resolução n.º 1070/XIII/3.ª - Recomenda a promoção de uma política de 

propriedade intelectual que fomente o investimento e a inovação 
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 Projeto de Resolução n.º 1071/XIII/3.ª - Recomenda ao Governo a promoção da 

transferência de tecnologia entre Universidades e Institutos Politécnicos e a sociedade 

 

O Senhor Presidente questionou o Grupo Parlamentar do PSD qual o procedimento pretendido 

adotar quanto às iniciativas. 

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) informou que o seu Grupo Parlamentar apresentou 

proposta de alteração às suas iniciativas, pretendendo seguir com a normal apreciação das 

iniciativas, solicitando seu agendamento para a próxima reunião.  

 

3.4. Iniciativas europeias 

 

O Senhor Presidente informou que a Comissão de Assuntos Europeus sinalizou a COM(2018)367 

- Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant «Erasmus», 

le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le 

règlement (UE) n° 1288/2013 a 5 de junho, iniciativa esta que será de se distribuir ao Grupo 

Parlamentar do CDS-PP prevendo-se, dado o aproximar do fim da sessão legislativa, o 

agendamento da apreciação do relatório para a reunião de 4 de julho da Comissão. 

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) pediu o adiamento deste ponto informando 

pretender tomar conhecimento da iniciativa para eventual tomada de posição quanto à 

necessidade de escrutínio.  

 

3.5. Temas para as sessões do Parlamento dos Jovens de 2018-2019 

 

O Senhor Presidente informou que a Equipa do Parlamento dos Jovens remeteu os temas 

aprovados nos respetivos círculos para a próxima sessão do Parlamento dos Jovens. Destes 

documentos resulta como temas mais votados para a edição 2018/2019 do Parlamento dos 

Jovens, os seguintes:  

 

Ensino Básico:  

o Tema escolhido pelos jovens:  

o Questões Ambientais – 6 votos;  

o Questões relacionadas com LGBT – 6 votos. 

 

Ensino Secundário: 

o Tema escolhido pelos jovens:  

o Eutanásia – 10 votos; (relembramos que foi o tema mais votado para a sessão 

do parlamento dos jovens de 2017/18, mas não aprovado em Comissão.)  

o O Sistema Educativo Português – 4 votos.  

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que o seu Grupo Parlamentar se inclina para a 

discussão das questões ambientais no ensino básico, sublinhando, todavia, ter sido já objeto de 

discussão este tema; e para o tema do sistema educativo português no secundário. A indicação 

destes temas prende-se com as votações dos círculos eleitorais.  

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu considerar que o tema do ambiente no 

ensino básico pode voltar a ser tratado, nomeadamente por ter sido abordado na Edição de 
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2008 do Parlamento dos Jovens; no que respeita ao ensino secundário, poderá optar-se pelo 

tema do sistema educativo português. 

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) expôs que o seu Grupo Parlamentar também se inclina 

para o tema das questões ambientais, sugerindo a concretização do mesmo a um, ou dois, 

desafios; também concorda com o tema do sistema educativo português para o ensino 

secundário, apesar de já ter sido tratado, reiterando a necessidade de concretização do tema.  

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu ser a favor da discussão dos temas relacionados 

com a comunidade LGBT no ensino básico; e da discussão do sistema educativo português no 

secundário, considerando, também, tratar-se de um tema demasiado vago. 

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu não ter nada a opor quanto aos dois temas 

propostos para o ensino básico, apelando a que os temas não fossem demasiado abertos, mas 

também não muito fechados. 

A Senhora Deputada Susana Amador (PS) aludiu, ainda, às vantagens de ser um tema único para 

as sessões do básico e do secundário, inclinando-se, também, para a discussão das questões 

ambientais.  

O Senhor Presidente sugeriu dois temas: “A riqueza da diversidade”, considerando que o mesmo 

poderia englobar questões raciais, de competência, de relações, etc; e o tema das “Alterações 

Climáticas”, referindo que estas poderiam ser relacionadas com as questões migratórias, com 

políticas quanto à agricultura, saúde, etc.  

Face à dificuldade em encontrar um tema consensual, foi adiada a discussão deste ponto para a 

próxima reunião da Comissão de Educação e Ciência, tendo os Grupos Parlamentares se 

comprometido a apresentar propostas de temas a discutir na próxima reunião.  

 

3.6. Redação final do Projeto de Resolução n.º 1354/XIII/3.ª – Recomenda ao Governo que 

garanta o financiamento transitório dos investigadores doutorados, cujas bolsas cessaram 

enquanto se aguarda a aplicação das alterações ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de 

agosto 

O Senhor Presidente questionou a necessidade de publicação da redação final do referido 

projeto de resolução, considerando a publicação da Lei n.º 24/2018, “Renovação e prorrogação 

das bolsas de pós-doutoramento até à conclusão do procedimento concursal previsto no artigo 

23.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 

de julho”, e o disposto no artigo 4.º da mesma, com a epígrafe “Financiamento”. 

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu ter informado já os serviços de que, uma 

vez que foi aprovado o referido projeto de resolução, devia o mesmo ser objeto de publicação.  

Questionados os Grupos Parlamentares da concordância com a redação final, foi a mesma 

aprovada sem votos contra dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

4. Audição dos promotores do Manifesto “Ciência Portugal 2018”, por requerimento do GP 

do BE – 17h00 

 

O Senhor Presidente deu as boas vindas aos promotores do Manifesto “Ciência Portugal 2018” 

cuja delegação se encontra devidamente identificada na página da audição e informou a grelha 

de tempos disponíveis para a presente audição com base em requerimento do BE, dando a 

palavra ao Grupo Parlamentar proponente para expor as razões da audição solicitada.  
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O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) começou por saudar o conjunto de investigadores 

responsáveis pela elaboração do Manifesto, e referir que o seu Grupo Parlamentar pretendia 

dar a oportunidade a estes de exporem as propostas apresentadas no mesmo. Referiu, depois, 

que durante esta legislatura foi já discutida a precaridade científica, o sistema científico 

português dependente de fundos estruturais e de programas limitados no tempo, entre outras. 

Questionou, depois, qual a forma de dar mais garantias aos investigadores. Terminou, referindo 

que têm hoje a oportunidade de ouvir as v/críticas, nomeadamente quanto ao investimento e à 

precariedade científica, reportando-se, neste ultimo caso tanto ao programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP), como ao Decreto-Lei 

n.º 57/2016, de 29 de agosto.  

 

Dada a palavra a Maria Mota, foi pela mesma referido que estão hoje aqui, mas que estas 

questões podiam ter sido já expostas há mais de 10 anos, porque estamos perante problemas 

crónicos. O Manifesto que hoje expõem teve uma primeira versão em 2011, subscrito por mais 

de 1000 cientistas, sendo certo que o atual manifesto dispõe já de mais de 5000 subscritores, o 

que demonstra tratar-se de uma situação agravada pelo tempo. Sublinhou, depois, três pontos 

que considera ser essenciais e que resultam do manifesto: a questão da regularização e 

previsibilidade do financiamento; a questão da desburocratização, apelando a um simplex para 

a ciência; o facto de a FCT ser uma agência de financiamento que dispõe do Orçamento de 

Estado para a ciência, sem garantias de independência e transparência. Por fim, foi ainda 

abordada a questão da precaridade científica.  

 

Mónica Bettencourt-Dias pediu a palavra para referir que ouviram já do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior que não era possível resolver a questão da previsibilidade, e 

portanto, suscitou a questão de como é que a previsibilidade pode ser atingida.  

 

 

Foi dada de seguida a palavra à Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD), ao Senhor Deputado 

Porfírio Silva (PS), à Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), à Senhora Deputada Ana 

Mesquita (PCP) e ao Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) para concluir, tendo os investigadores 

presentes prestado os esclarecimentos necessários às questões suscitadas pelos Senhores 

Deputados e pelas Senhoras Deputadas.  

 

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 de Projetos de Resolução  

 

 

5.1 Projeto de Resolução 1542/XIII/3.ª (BE)  - Manutenção da Licenciatura em Ergonomia na 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 

Adiado.  
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5.2. Projeto de Resolução n.º 1546/XIII (PCP) - Concurso extraordinário de recrutamento e 

colocação de inspetores na área da Educação e Ciência 

Adiado.  

 

5.3. Projeto de Resolução n.º 1550/XIII/3.ª (PSD) - Alteração na hora de realização dos Exames 

Nacionais 

O Projeto de Resolução foi apresentado pelo Senhor Deputado António Ventura (PSD), tendo 

participado no debate o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS), as Senhoras Deputadas Ana Rita 

Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP), e o Senhor Deputado Luís Monteiro (BE). A informação da 

discussão irá ser disponibilizada na página do Projeto de Resolução. 

 

5.4. Discussão conjunta 

 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 

 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 1626/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola Básica 

2/3 Frei Caetano Brandão de Braga 

 Projeto de Resolução n.º 1682/XIII/3.ª (PSD) Requalificação da Escola Básica 2,3 Frei 

Caetano Brandão, em Braga  

 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelo Senhores Deputados Vânia Dias da Silva 

(CDS-PP), Carla Cruz (PCP), José Luís Ferreira (PEV) e Pedro Pimpão (PSD), tendo participado 

ainda no debate os Senhores Deputados Maria Augusta Santos (PS) e Luís Monteiro (BE). 

A informação da discussão e a gravação vão ser disponibilizadas nos Projetos de Resolução. 

 

5.5. Discussão conjunta 

 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 1612/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente 

reabilitação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães 

 

Adiado. 

 

5.6. Discussão conjunta 

 Projeto de Resolução n.º 1562/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à elaboração de um plano para reabilitação da Escola Secundária Padre Benjamim 

Salgado, na Vila de Joane 

 Projeto de Resolução n.º 1563/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, na Vila de Joane 

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

Secundária Padre Benjamim Salgado 

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

Secundária Padre Benjamim Salgado, de Vila Nova de Famalicão 
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Os Projetos de Resolução foram apresentados pelo Senhores Deputados Vânia Dias da Silva 

(CDS-PP), Jorge Paulo Oliveira (PSD), Carla Cruz (PCP) e José Luís Ferreira (PEV), tendo 

participado ainda no debate a Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS). 

A informação da discussão e a gravação vão ser disponibilizadas nos Projetos de Resolução. 

 

5.7. Discussão conjunta 

 Projeto de Resolução n.º 1561/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova todas as placas de 

fibrocimento 

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

obras na Escola Secundária de Barcelinhos 

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

Secundária de Barcelinhos – Barcelos 

 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelo Senhores Deputados Vânia Dias da Silva 

(CDS-PP), Carla Cruz (PCP) e José Luís Ferreira (PEV), tendo participado ainda no debate os 

Senhores Deputados Joel Sá (PSD) e Maria Augusta Santos (PS). 

A informação da discussão e a gravação vão ser disponibilizadas nos Projetos de Resolução. 

 

6. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

 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 

O parecer foi apresentado pelo relator, Senhor Deputado Ivan Gonçalves (PS), tendo sido 

aprovado por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

 

7. Apreciação e votação de relatório de 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  

 Deputado relator: Porfírio Silva (PS) 

 

Retirado.  

 

8. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados 

 

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

de 19 de julho; 
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 Projeto de Resolução n.º 1666/XIII/3.ª (PCP) - Pela fiscalização da efetiva aplicação do 

Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho 

(Emprego Científico) 

 

Fizeram intervenções os Senhores Deputados Luís Monteiro (BE), tendo indicado que iria enviar 

uma proposta de alteração, Porfírio Silva (PS), que apresentou uma proposta de alteração e Ana 

Mesquita (PCP), que aceitou uma parte da proposta do PS e manifestou desacordo em relação 

a outra parte. 

 

Na sequência do debate, foi deliberado que os Grupos Parlamentares podem apresentar 

propostas de alteração até ao final de segunda-feira, dia 25 de junho e será feito um quadro 

comparativo do texto dos dois Projetos de Resolução e das propostas de alteração, tendo a 

discussão e votação na especialidade sido agendada para a reunião de terça-feira, dia 26 de 

junho. 

 

9. Fixação de Redação Final   

 

9.1. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

  Projeto de Resolução 1331/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo urgência na 

reabilitação e requalificação da Escola Secundária do Restelo 

 Projeto de Resolução 1387/XIII/3.ª (PEV) -Reabilitação urgente da Escola Secundária do 

Restelo, em Lisboa 

 Projeto de Resolução 1527/XIII/3.ª (BE) - Requalificação urgente da Escola Secundária 

do Restelo   

 Projeto de Resolução 1539/XIII/3.ª (PS) -Recomenda ao Governo a concretização das 

obras programadas e o desencadear de medidas para a requalificação da Escola 

Secundária do Restelo 

A proposta de redação final do texto de fusão dos 4 Projetos de Resolução foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. O Senhor Deputado José Luís 

Ferreira (PEV) teve necessidade de se ausentar antes da apreciação deste ponto, mas deixou a 

indicação de acordo em relação ao texto de fusão.  

9.2. Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1295/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo 

que realize uma avaliação de impacto do programa eco-escolas 

A proposta de redação final do Projeto de Resolução foi aprovada por unanimidade pelos 

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

9.3. Redação Final do Projeto de Resolução 1299/XIII/3.ª (BE) - Promoção da educação 

ambiental nos currículos dos ensinos básico e secundário 

A proposta de redação final do Projeto de Resolução foi aprovada por unanimidade pelos 

Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
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9.4. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução 1350/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que dê 

cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 91/2017 para requalificação 

da Escola Básica 2,3 do Alto do Lumiar 

 Projeto de Resolução 1537/XIII/3.ª (PS) - Recomenda ao Governo que prossiga a adoção 

de medidas de requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Alto do Lumiar 

 

A proposta de redação final do texto de fusão dos 2 Projetos de Resolução foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

 

9.5. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução 642/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

urgente reabilitação e requalificação da Escola Secundária Ferreira Dias, de Agualva-

Sintra 

 Projeto de Resolução 1500/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação urgente da Escola Secundária 

Ferreira Dias, em Agualva-Sintra 

 Projeto de Resolução 1538/XIII/3.ª (PS) - Recomenda ao Governo a concretização das 

obras programadas e o desencadear de medidas para a requalificação da Escola 

Secundária Ferreira Dias, em Agualva-Sintra 

 

A proposta de redação final do texto de fusão dos 3 Projetos de Resolução foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. O Senhor Deputado José Luís 

Ferreira (PEV) teve necessidade de se ausentar antes da apreciação deste ponto, mas deixou a 

indicação de acordo em relação ao texto de fusão.  

 

9.6. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

 Projeto de Resolução n.º 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 n.º 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”. 

A proposta de redação final do texto de fusão dos 2 Projetos de Resolução foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.  

 

9.7. Texto de fusão dos seguintes projetos:  

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

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo”; 
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 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”; 

 Projeto de Resolução n.º 1465/XIII/3.ª (PEV) – “Reabilitação urgente da Escola Básica de 

Vallis Longus de Valongo”; 

 Projeto de Resolução n.º 1466/XIII/3.ª (PCP) – “Recomenda ao Governo a requalificação 

urgente da Escola Básica de Vallis Longus, em Valongo”; 

 Projeto de Resolução n.º 1470/XIII/3.ª (PSD) – “Pela urgente requalificação da Escola 

Básica de Vallis Longus, em Valongo”. 

A proposta de redação final do texto de fusão dos 5 Projetos de Resolução foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. O Senhor Deputado José Luís 

Ferreira (PEV) teve necessidade de se ausentar antes da apreciação deste ponto, mas deixou a 

indicação de acordo em relação ao texto de fusão.  

10. Outros assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

11. Data da próxima reunião  

 

 26 de junho de 2018, 14h30 - Audição do MCTES, por requerimento do PSD e regimental 

 27 de junho de 2018 – Audição do Presidente da FCT, por requerimento do PSD e do 

CDS-PP 

A reunião foi encerrada às 20:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 21 de junho de 2018 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

 (Alexandre Quintanilha)  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42325
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42391
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42392
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42397


 

 

Folha de Presenças 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 

 Álvaro Batista 

 Ana Mesquita 

 Ana Rita Bessa 

 Ana Sofia Bettencourt 

 Ilda Araújo Novo 

 Ivan Gonçalves 

 Joana Mortágua 

 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 

 António Ventura 

 Carla Cruz 

 Duarte Marques 

 Elza Pais 

 Emídio Guerreiro 

 Joel Sá 

 Jorge Paulo Oliveira 

 José Luís Ferreira 

 Palmira Maciel 

 Vânia Dias da Silva 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 André Pinotes Batista 

 Laura Monteiro Magalhães 

 Pedro Alves 

 

 


