
ATA NÚMERO 127/XIII (3.ª) SL 

27 de junho de 2018 – 10h00  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

  

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia – 

Professor Doutor Paulo Ferrão - 10h00 

 

 Por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre problemas com concursos 

 Por requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, no seguimento do Manifesto 

Ciência Portugal 2018  

 

5. Audição Peticionários – 11h30 

 

 Petição n.º 501/XIII/3.ª - Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento 

de Escolas da Portela e Moscavide 

Deputada Relatora: Ana Sofia Bettencourt (PSD) 

 

6. 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) 

 

7. Discussão de Projetos de Resolução  

   

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

colocação de inspetores na área da Educação e Ciência 

 

7.2. Projeto de Resolução n.º 1730/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo o investimento 

na Inspeção Geral de Educação e Ciência 

 

 7.3. 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 
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 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 

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

Secundária Santos Simões, Guimarães 

 Projeto de Resolução n.º 1722/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente em escolas do 

Agrupamento de Escolas Santos Simões, em Guimarães  

 Projeto de Resolução n.º 1732/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à reabilitação e requalificação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em 

Guimarães 

 

7.4. 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 

 

7.5.  Projeto de Resolução 1601/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que proceda à 

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

 

7.6. Projeto de Resolução 1603/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola EB 2,3 de Lordelo 

 

7.7. Discussão conjunta:  

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

de Araújo, em Penafiel; 

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

Sul, do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo 

 

7.8.  Discussão conjunta:  

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

reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, Esposende 

 Projeto de Resolução n.º 1731/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, e remova todas 

as placas de fibrocimento com amianto 

 

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

estrangeiro 
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7.10. Discussão conjunta 

 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 

 Projeto de Resolução n.º 1683/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que intervenha 

para a requalificação da Escola Secundária de Esmoriz  

 Projeto de Resolução n.º 1690/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que inclua a 

Escola Secundária de Esmoriz na lista nacional de escolas a requalificar com Fundos do 

Portugal 2020  

 

7.11.  Discussão conjunta 

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

 Projeto de Resolução n.º 1667/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de 

Valbom, Gondomar 

 Projeto de Resolução n.º 1733/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Secundária 

de Valbom, de modo a garantir dignidade a toda a comunidade escolar 

 

7.12.  Discussão conjunta 

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

Lumiar, em Lisboa 

 Projeto de Resolução n.º 1687/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que realize, 

com urgência, obras de requalificação na Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa 

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

Secundária do Lumiar, no concelho de Lisboa  

 

7.13. Projeto de Resolução n.º 1727/XIII/3.ª (PCP) - Propõe a manutenção do curso 

profissional de artes do espetáculo na Escola Secundária André de Gouveia em Évora 

 

8. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

8.1. Projeto de Lei n.º 889/XIII/3.ª (PCP) - Conclusão das obras, extinção e transferência do 

património da “Parque Escolar, E.P.E.” 

 Deputado relator: Pedro Alves (PSD) 
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9. Outros Assuntos  

 

10. Data das próximas reuniões  

 

 04 de julho de 2018, 10h00 – Audição sobre o ensino profissional 

 10 de julho de 2018, 15h00  

 17 de julho de 2018, 15h00  

--- 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha (PS), 

levou a votação a aprovação da ordem do dia, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade 

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

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

 

Não discutido.  

 

3. Comunicações do Presidente 

 

O Senhor Presidente levou ao conhecimento dos Senhores Deputados e das Senhoras 

Deputadas o pedido de audiência do SNESUP, com caráter de urgência, para expor o problema 

de não pagamento das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório aos docentes 

do ensino superior público, tendo sido deliberada a realização desta audiência em Comissão por 

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

 

4. Audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia – 

Professor Doutor Paulo Ferrão - 10h00 

 

O Senhor Presidente deu as boas vindas ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) Paulo Ferrão, que se fez acompanhar pela Vice-Presidente - 

Professora Helena Pereira e Vogal do Conselho Diretivo - Professora Ana Sánchez, conforme 

página da audição e informou a grelha de tempos disponíveis para a presente audição com base 

em requerimento do PSD, relacionado com os problemas de concurso, dando a palavra ao Grupo 

Parlamentar proponente para expor as razões da audição solicitada.  

 

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) começou por referir que a atividade da FCT tem sido 

marcada por um conjunto de situações que põem em causa a confiança nos procedimentos que 

esta leva a cabo. Exemplificou, questionando, sobre o Concurso Estímulo ao Emprego Científico, 

o impedimento da FCT na renovação de bolsas de investigação ou o atraso na assinatura de 
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contratos alegando a necessidade de exclusividade dos bolseiros, e por fim sobre a inaceitável 

demora no encerramento do concurso de bolsas da FCT do ano de 2016 e a resposta dada aos 

candidatos que apresentaram recurso, tendo, de seguida, o Senhor Presidente prestado os 

necessários esclarecimentos.  

 

Seguiram-se intervenções dos Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro (BE), e das 

Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP) e Nilza de Sena (PSD), tendo 

o Senhor Presidente do Conselho Diretivo prestado os necessários esclarecimentos.  

 

De seguida, deu-se início à audição do Presidente do Conselho Diretivo da FCT, desta feita, pela 

subscrição do Manifesto Ciência Portugal 2018, a requerimento oral do Grupo Parlamentar do 

CDS-PP.  

 

Foi, assim, dada a palavra à Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) que informou ter 

curiosidade sobre a subscrição do manifesto, concretamente quanto a dois pontos relacionados 

com o financiamento da FCT e com o simplex. Aludiu, depois, à declaração de princípios do 

Senhor Presidente e dos objetivos aí consignados, sublinhando o facto de o manifesto afirmar 

que tais objetivos não estão a ser alcançados, o que a levou a questionar o porque desta 

situação. Questionou, ainda, qual a forma pretendida para conduzir a atividade da FCT, 

terminando com questões relativas ao financiamento da FCT e relacionando-as com o relatório 

da OCDE. O Senhor Presidente procedeu, de seguida, aos devidos esclarecimentos. 

 

Seguiram-se intervenções do Senhor Deputado Porfírio Silva (PS), da Senhora Deputada Nilza de 

Sena (PSD), do Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), e das Senhoras Deputadas Ana Mesquita 

(PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo o Senhor Presidente do Conselho Diretivo prestado os 

necessários esclarecimentos.  

 

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. Audição Peticionários – 11h30 

 

 Petição n.º 501/XIII/3.ª - Pela realização urgente de obras estruturais no Agrupamento 

de Escolas da Portela e Moscavide 

Deputada Relatora: Ana Sofia Bettencourt (PSD) 

 

O Senhor Presidente deu as boas vindas aos peticionários, melhor identificados na página da 

audição e informou a grelha de tempos disponíveis para a presente audição dando a palavra 

André Julião para uma intervenção inicial.  

 

André Julião, peticionário, expôs que apresentou a presente petição «enquanto encarregado de 

educação e antigo aluno das escolas EB 2,3 Gaspar Correia e Secundária da Portela, ambas na 

freguesia de Moscavide e Portela, no concelho de Loures», por ter sido «com enorme tristeza e 

consternação que [tomou] conhecimento da degradação que tomou conta daqueles 
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estabelecimentos escolares, que albergam quase 2.000 alunos daquela e de outras freguesias». 

Prosseguiu, expondo os inúmeros problemas que a escola tem e descrevendo que a criação 

desta petição «se transformou num movimento local – e com bastante apoio de outras 

comunidades escolares do concelho e de outros pontos do país – e se consubstanciou noutras 

iniciativas de reivindicação».  

 

Referiu, ainda, que «O movimento em torno desta Petição teve já alguns efeitos, é preciso 

reconhecer. A DGEstE anunciou uma verba de 74 mil euros para obras urgentes na Escola 

Secundária da Portela e abriu um procedimento urgente para renovar os balneários da EB 2,3 

Gaspar Correia, numa obra orçada em cerca de 120 mil euros» e «Em abril, a Câmara Municipal 

de Loures anunciou ir assumir as obras de reparação da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo 

da Escola Secundária, enviando posteriormente a fatura ao Ministério da Educação, segundo 

palavras do próprio presidente da autarquia». 

 

Sublinhou, contudo, que estas obras não são suficientes e que «é preciso investir, é preciso 

reparar e é preciso renovar e fazer obras de fundo». 

 

A intervenção poderá ser consultada, na sua íntegra, na página da audição.  

 

A Senhora Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) referiu que, no âmbito do processo de petição, 

foi já questionada a Câmara Municipal de Loures, tendo sido obtida já resposta. Expôs, de 

seguida, que o Parlamento tem sido confrontado com uma série de escolas que não tiveram 

nenhuma intervenção específica, maioritariamente ao nível das EB 2/3. A este facto, soma-se 

ainda o de a região de Lisboa não ter acesso a fundos comunitários. Sublinhou que gostaria de 

visitar a escola para poder enquadrar, in loco, a petição. Referiu, também, que estas questões, 

relacionadas com a degradação do parque escolar, unem os Grupos Parlamentares. E terminou, 

aludindo ao facto de não ter existido, nem existir, uma política de manutenção o que agrava o 

problema para o futuro.  

 

A Senhora Deputada Susana Amador (PS) reiterou que, de facto, a rede escolar de Lisboa é 

complexa e possuiu muitos problemas e constrangimentos. Ainda assim, destacou os valores do 

investimento que tem havido no parque escolar por parte, concretamente, do Município de 

Loures, referindo que tal investimento apenas evidencia o benefício que pode advir da 

proximidade nestas questões do parque escolar. Terminou, concluindo pela necessidade efetiva 

de realização de obras de fundo nesta escola.  

 

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) salientou a importância desta audição, não só para a 

escola, mas também para todo o país porque o que está aqui subjacente é a defesa da escola 

pública e da qualidade de ensino que só são asseguradas com a existência da necessárias 

condições ao nível do edificado.  

 

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que ficou impressionada com o atual 

estado da escola, e com a mobilização alcançada ao nível da comunidade educativa no seu todo, 

englobando, pais, alunos e professores. Salientou que o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem 

envidado esforços no sentido de obter critérios objetivos por parte do Governo para 
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identificação das escolas que carecem de ser intervencionadas. Referiu, ainda, que o Parlamento 

tem aprovado uma série de projetos de resolução sobre escola e que nalguns destes casos tem 

sido possível uma resposta do Governo, a qual se pauta, contudo, pela atribuição de uma verba 

entre os 70 mil euros e os 110 mil euros, indiciando, assim, o início de algum tipo de intervenção 

na escola. Todavia, grande parte das vezes fica-se por aqui, quando as escolas carecem, por 

regra, da realização de obras de grande vulto. Por tal motivo, questionou se o dinheiro que irá 

ser avançado é suficiente e qual a posição da DGEstE quanto às restantes questões. 

 

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que, de facto, a grande dificuldade advém da 

falta de manutenção das escolas, tratando-se de uma responsabilidade da administração central 

que não tem intervindo nas escolas. Salientou que nestas matérias não se pode falar de 

transferência de competências, porque estamos a falar de obras que já deviam ter sido feitas. 

Por fim, referiu que o seu Grupo Parlamentar acompanha a petição e saúda a mobilização 

conseguida.  

 

Foi dada, assim, a palavra a Mariana Serrão, Diretora do Agrupamento de Escolas em questão, 

a qual concluiu com recurso a uma intervenção que se encontra disponível para consulta na 

página da audição.  

 

A audição foi gravada em áudio, constituindo a gravação parte integrante desta ata, o que 

dispensa o seu desenvolvimento nesta sede.  

 

6. 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) 

Tendo na reunião de 21/6 sido fixado um prazo para apresentação de propostas de alteração, 

verificou-se que não foi apresentada nenhuma. 

 

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) e a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) propuseram 

que, em termos de metodologia, a apreciação fosse feita com base na proposta de texto de 

substituição elaborada pelos serviços e indicaram duas alterações ao mesmo, nos n.ºs 2 e 3. A 

proposta de metodologia foi aceite pelos restantes Grupos Parlamentares. 

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) manifestou depois reticências em relação ao texto do n.º 

1, tendo feito intervenções de seguida as Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP) e 

Margarida Mano (PSD). O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu depois que a apreciação na 

especialidade fosse adiada para a reunião seguinte. 

 

7. Discussão de Projetos de Resolução  
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7.1. Projeto de Resolução n.º 1546/XIII (PCP) - Concurso extraordinário de recrutamento e 

colocação de inspetores na área da Educação e Ciência 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP), tendo 

participado no debate os Senhores Deputados Pedro Pimpão (PSD), Porfírio Silva (PS), Luís 

Monteiro (BE) e Ilda Araújo Novo (CDS-PP). 

 

7.2. Projeto de Resolução n.º 1730/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo o investimento na 

Inspeção Geral de Educação e Ciência 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado pelo Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), tendo 

participado no debate os Senhores Deputados Pedro Pimpão (PSD), Porfírio Silva (PS), Ilda 

Araújo Novo (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). A informação da discussão e a gravação estão 

disponíveis na iniciativa. 

 

 7.3. 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 

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

Secundária Santos Simões, Guimarães 

 Projeto de Resolução n.º 1722/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente em escolas do 

Agrupamento de Escolas Santos Simões, em Guimarães  

 Projeto de Resolução n.º 1732/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à reabilitação e requalificação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em 

Guimarães 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelo Senhores Deputados Carla Cruz (PCP), Luís 

Monteiro (BE), Emídio Guerreiro (PSD), José Luís Ferreira (PEV) e Ilda Araújo Novo (CDS-PP), 

tendo participado também no debate a Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS). A 

informação da discussão e gravação estão disponíveis nas iniciativas. 

 

 

7.4. 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 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD), 

tendo participado no debate os Senhores Deputados Susana Amador (PS), Luís Monteiro (BE), 
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Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PSD). A informação da discussão e a gravação estão 

disponíveis na iniciativa. 

 

7.5.  Projeto de Resolução 1601/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que proceda à 

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

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Maria Manuela Tender (PSD), 

tendo participado no debate os Senhores Deputados Maria Augusta Santos (PS), Luís Monteiro 

(BE), Ilda Araújo Novo (CDS-PP) e Ana Mesquita (PSD). A informação da discussão e a gravação 

estão disponíveis na iniciativa. 

 

7.6. Projeto de Resolução 1603/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola EB 2,3 de Lordelo 

Adiado a pedido do PSD. 

 

7.7. Discussão conjunta:  

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

de Araújo, em Penafiel; 

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

Sul, do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo 

Adiado a pedido do PCP. 

 

7.8.  Discussão conjunta:  

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

reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, Esposende 

 Projeto de Resolução n.º 1731/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, e remova todas 

as placas de fibrocimento com amianto 

Adiado a pedido do PSD. 

 

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

estrangeiro 

Adiado a pedido do CDS-PP. 

 

7.10. Discussão conjunta 

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

Esmoriz 

 Projeto de Resolução n.º 1683/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que intervenha 

para a requalificação da Escola Secundária de Esmoriz  

 Projeto de Resolução n.º 1690/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que inclua a 

Escola Secundária de Esmoriz na lista nacional de escolas a requalificar com Fundos do 

Portugal 2020  

Adiado a pedido do PCP. 

 

7.11.  Discussão conjunta 

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

 Projeto de Resolução n.º 1667/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Secundária de 

Valbom, Gondomar 

 Projeto de Resolução n.º 1733/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Secundária 

de Valbom, de modo a garantir dignidade a toda a comunidade escolar 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

7.12.  Discussão conjunta 

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

Lumiar, em Lisboa 

 Projeto de Resolução n.º 1687/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que realize, 

com urgência, obras de requalificação na Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa 

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

Secundária do Lumiar, no concelho de Lisboa  

Adiado a pedido do PS. 

 

7.13. Projeto de Resolução n.º 1727/XIII/3.ª (PCP) - Propõe a manutenção do curso 

profissional de artes do espetáculo na Escola Secundária André de Gouveia em Évora 

Adiado a pedido do PS. 

 

8. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

8.1. Projeto de Lei n.º 889/XIII/3.ª (PCP) - Conclusão das obras, extinção e transferência do 

património da “Parque Escolar, E.P.E.” 

 Deputado relator: Pedro Alves (PSD) 
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Adiado a pedido do PSD. 

 

9. Outros Assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

10. Data das próximas reuniões  

 

 04 de julho de 2018, 10h00 – Audição sobre o ensino profissional 

 10 de julho de 2018, 15h00  

 17 de julho de 2018, 15h00  

 

 

 

A reunião foi encerrada às 15:25 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 27 de junho de 2018 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

 (Alexandre Quintanilha)  



 

 

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 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Manuela Tender 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Carla Cruz 
 Emídio Guerreiro 
 José Luís Ferreira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 

  

 

 

 

 


