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ATA NÚMERO 129/XIII (3.ª) SL 

10 de julho de 2018 – 14h00  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 
  

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Discussão de Projetos de Resolução  

 
4.1.  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; 

 Projeto de Resolução n.º 1745/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação na Escola Secundária Joaquim de Araújo, em 

Penafiel.  

 
4.2.  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 

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

estrangeiro 

 
 

4.4.  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  
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4.5.  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 

 

4.6.  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 –  

 

4.7.  Projeto de Resolução n.º 1632/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação e realização urgente de 

obras em escolas do Agrupamento de Escolas Fernando Távora 

 
4.8.  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 

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

da Maia 

 
4.10. Projeto de Resolução n.º 1688/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação da Escola Básica 2,3 Professor Delfim Santos, em 

Lisboa 

 
4.11. Projeto de Resolução n.º 1692/XIII/3.ª (PSD) - Linha de financiamento para 

Instituições de Ensino Superior trabalharem em cooperação com o sistema de promoção 

e proteção de crianças e jovens em risco 

 

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

na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
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4.13. Projeto de Resolução n.º 1741/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que assegure 

a existência dos trabalhadores da Escola Pública em número necessário e com o vínculo 

adequado para o arranque do ano letivo 2018/2019 

 
5. Discussão de Projeto de Deliberação  

 

 Projeto de deliberação n.º 20/XIII/3.ª (PS) - Solicita ao Conselho Nacional de Educação 

um estudo aprofundado sobre as principais opções para um regime de seleção e de 

recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário 

6. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições 

 

6.1. 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) 
 
7. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados 

 
7.1. Apreciação 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 

 Projeto de Resolução n.º 1737/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que dote a 

Escola Básica de São Romão, em Mesão Frio (Guimarães), das condições necessárias que 

garantam o sucesso escolar 

7.2. Apreciação 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) - Requalificação da Escola Básica 2/3 Frei 

Caetano Brandão 
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 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 

 
7.3. Apreciação 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 

 
7.4. Apreciação 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 

8. Outros assuntos  
 
9. Data da próxima reunião  

 

 11 de julho – 10h00 

 17 de julho – 15h00 – Audição do Ministro da Educação – por requerimento e regimental 

--- 

 

 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

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

questionou os Grupos Parlamentares quanto à aprovação da Ordem do dia.  
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A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) pediu a palavra para solicitar o adiamento do 

ponto 2, por lhe ter sido impossível comunicar as alterações pretendidas introduzir na ata n.º 

128; e dos pontos 4.8, 4.9 e 4.13.  

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) pediu a retirada do ponto 4.11, relativo à discussão do 

Projeto de Resolução n.º 1692/XIII/3.ª, pretendendo o Grupo Parlamentar a sua discussão no 

Plenário, bem como o retirado do ponto 6., em virtude da não apresentação atempada do 

relatório, solicitando o seu agendamento para a reunião de dia 11 de julho. 

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) pediu o adiamento do ponto 4.12, relativo à discussão 

do Projeto de Resolução n.º 1542/XIII/3.ª. 

E por fim, a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) disse não reunir condições para se 

pronunciar definitivamente sobre o encerramento do Grupo de Trabalho do número de alunos 

por turma.  

Em consequência, foi levada a aprovação a ordem do dia com as alterações pretendidas, não 

tendo havido qualquer oposição.  

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 

 

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PS.  

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Proposta de orçamento para 2019 

O Senhor Presidente informou que é solicitado às Comissões que remetam proposta de 

orçamento para 2019, com valor não superior à dotação ajustada de 2018 de 25.263,00€, sendo 

certo que até 30/6/2018 a taxa de realização é de 30,5%. Questionou assim qual o valor a propor 

para 2018, considerando a taxa de realização e o facto de não ter sido aprovado o Plano de 

Atividades para a 4.ª Sessão.  

A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) referiu que o Grupo Parlamentar do PS, como 

os restantes Grupos, nesta fase teriam muita dificuldade na apresentação de propostas ao Plano 

de atividades, pelo que solicitou tempo para ponderar esta questão.  

 

3.2. Grupo de Trabalho das Iniciativas Legislativas sobre Ensino Superior e Ciência 

O Senhor Presidente informou que baixaram à Comissão várias iniciativas do PSD para nova 

apreciação na generalidade, e que por conta dessas iniciativas foi constituído um Grupo de 

Trabalho para o efeito, tendo sido solicitados pareceres e realizada uma audição a entidades. As 

iniciativas foram enviadas para plenário a 26 de junho, para votação na generalidade, tendo as 

mesmas sido rejeitadas. Questionou, assim, se poderia promover-se o encerramento do Grupo 

de Trabalho com efeitos a 26 de junho de 2018. Não tendo havido oposição de nenhum Grupo 

Parlamentar, foi deliberado o encerramento do Grupo de Trabalho.  

 

3.3. Grupo de Trabalho do Número de Alunos por Turma 

A apreciação do encerramento do Grupo de Trabalho foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar 

do PCP.  

 



6 

 

3.4. Aprovação de Relatório de Audiência com a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Conservatório de Música de Coimbra, de 27 de junho. 

Levada a votação a aprovação do Relatório, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 

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

 

3.5. Pedido da FENPROF de aclaração com urgência do âmbito de aplicação do n.º 7 do artigo 

2.º do DL 45/2016, alterado pela Lei 65/2017, Transição dos docentes do ensino politécnico 

 

O Senhor Presidente expôs um pedido apresentado pela FENPROF, com proposta de consulta 

do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MTCES) e o Conselho Coordenador dos 

Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), disso se informando a FENPROF, bem como o 

esclarecimento de que a comissão não tem competências de aclaração dos diplomas. 

Por indicação do Grupo Parlamentar do PS, foi determinada a votação da proposta em dois 

pontos. Assim, foi levada a votação a prestação de informação de que a comissão não dispunha 

de competências para aclaração de diplomas, tendo esta sido aprovada por unanimidade dos 

Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. E levada a votação a proposta de consulta 

do MCTES e do CCISP, foi a mesma aprovada com os votos a favor do PSD, BE, CDS-PP e PCP, e 

voto contra do PS.  

 

4. Discussão de Projetos de Resolução  

 

4.1.  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; 

 Projeto de Resolução n.º 1745/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação na Escola Secundária Joaquim de Araújo, em 

Penafiel.  

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelo Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) e pela 

Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) tendo participado no debate o Senhor Deputado 

Pedro Pimpão (PSD), e as Senhoras Deputadas Sandra Pontedeira (PS) e Ana Mesquita (PCP). A 

informação da discussão será objeto de publicação na página das iniciativas.  

 

4.2.  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 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelas Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-

PP) e Joana Mortágua (BE), tendo participado no debate as Senhoras Deputadas Laura Monteiro 

https://dre.pt/application/file/a/75150151
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42649
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42815
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Magalhães (PSD), Sandra Pontedeira (PS) e Carla Cruz (PCP). A informação da discussão será 

objeto de publicação na página das iniciativas.  

 

 

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

estrangeiro 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Joana Mortágua (BE), tendo 

participado no debate os Senhores Deputados José Cesário (PSD) e Porfírio Silva (PS), e as 

Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Carla Cruz (PCP). A informação da discussão será 

objeto de publicação na página da iniciativa.  

 

 

4.4.  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  

Os Projetos de Resolução foram apresentados pela Senhora Deputada Joana Mortágua (BE), 

pelos Senhores Deputados José Luís Ferreira (PEV), Amadeu Albergaria (PSD), e pelas Senhoras 

Deputadas Diana Ferreira (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo participado no debate o Senhor 

Deputado Porfírio Silva (PS). A informação da discussão será objeto de publicação na página das 

iniciativas.  

 

4.5.  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 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelos Senhores Deputados Luís Monteiro (BE) e 

Pedro Pimpão (PSD) e pela Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo participado no 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42634
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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=42743
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42751
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42714
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42817
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debate as Senhoras Deputados Carla Cruz (PCP) e Sandra Pontedeira (PS). A informação da 

discussão será objeto de publicação na página das iniciativas.  

 

4.6.  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  

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelas Senhoras Deputadas Joana Mortágua (BE) 

e Ana Rita Bessa (CDS-PP) e pelo Senhor Deputado José Luís Ferreira (PEV), tendo participado 

no debate os Senhores Deputados Pedro Delgado Alves (PS) e Pedro Pimpão (PSD), e a Senhora 

Deputada Ana Mesquita (PCP). A informação da discussão será objeto de publicação na página 

das iniciativas.  

 

4.7.  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 Grupo Parlamentar do PEV informou que iria retirar o projeto.  

 

4.8.  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 

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PS.  

 

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

Maia 

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PS.  

 

4.10. Projeto de Resolução n.º 1688/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação da Escola Básica 2,3 Professor Delfim Santos, em Lisboa 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo 

participado no debate as Senhoras Deputadas Ana Sofia Bettencourt (PSD), Sandra Pontedeira 

(PS), Joana Mortágua (BE) e Ana Mesquita (PCP). A informação da discussão será objeto de 

publicação na página das iniciativas.  

 

4.11. Projeto de Resolução n.º 1692/XIII/3.ª (PSD) - Linha de financiamento para 

Instituições de Ensino Superior trabalharem em cooperação com o sistema de promoção e 

proteção de crianças e jovens em risco 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42650
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42748
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42762
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42652
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=42749
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42755
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Retirado a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, por pretender a discussão em Plenário.  

 

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

na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do BE.  

 

4.13. Projeto de Resolução n.º 1741/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que assegure 

a existência dos trabalhadores da Escola Pública em número necessário e com o vínculo 

adequado para o arranque do ano letivo 2018/2019 

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PS.  

 

5. Discussão de Projeto de Deliberação  

 

 Projeto de deliberação n.º 20/XIII/3.ª (PS) - Solicita ao Conselho Nacional de Educação 

um estudo aprofundado sobre as principais opções para um regime de seleção e de 

recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário 

O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) para apresentar a 

iniciativa, conforme consta da informação disponibilizada na página da internet desta, não se 

tendo registado a intervenção de nenhum Grupo Parlamentar.  

 

6. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições 

 

6.1. 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) 

Retirado a pedido do PSD.  

 

7. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados 

 

7.1. Apreciação 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 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42504
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42778
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13185
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42562
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42617
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42786
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42786
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42786
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 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 

 Projeto de Resolução n.º 1737/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que dote a 

Escola Básica de São Romão, em Mesão Frio (Guimarães), das condições necessárias que 

garantam o sucesso escolar 

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos 

6 projetos de resolução e uma proposta de texto de substituição com a fusão de todos, este foi 

aprovado globalmente, com o voto a favor dos Deputados do PSD, BE, CDS-PP e PCP e a 

abstenção dos Deputados do PS. O Deputado do PEV manifestou posteriormente a sua 

concordância.  

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas. 

 

7.2. Apreciação 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) - 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 

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos 

4 projetos de resolução e uma proposta de texto de substituição com a fusão de todos, este foi 

aprovado, com o voto a favor dos Deputados do PSD, BE, CDS-PP e PCP e a abstenção dos 

Deputados do PS. O Deputado do PEV manifestou posteriormente a sua concordância.  

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas. 

 

7.3. Apreciação 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 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42803
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42816
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42824
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42557
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42564
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42645
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42545
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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 

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos 

4 projetos de resolução e uma proposta de texto de substituição com a fusão de todos, este foi 

aprovado, com o voto a favor dos Deputados do PSD, BE, CDS-PP e PCP e a abstenção dos 

Deputados do PS. O Deputado do PEV manifestou posteriormente a sua concordância.  

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas. 

 

7.4. Apreciação 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 

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos 

3 projetos de resolução e uma proposta de texto de substituição com a fusão de todos, este foi 

aprovado globalmente, com o voto a favor dos Deputados do PSD, BE, CDS-PP e PCP e a 

abstenção dos Deputados do PS. O Deputado do PEV manifestou posteriormente a sua 

concordância.  

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas. 

 

8. Outros assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

9. Data da próxima reunião  

 

 11 de julho – 10h00 

 17 de julho – 15h00 – Audição do Ministro da Educação – por requerimento e regimental 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42547
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42563
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42641
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42546
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42566
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42646
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A reunião foi encerrada às 16:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 10 de julho de 2018 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

 (Alexandre Quintanilha)  
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Folha de Presenças 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandre Quintanilha 
 Álvaro Batista 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Joana Mortágua 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Carla Cruz 
 Diana Ferreira 
 José Cesário 
 José Luís Ferreira 
 Pedro Delgado Alves 
 Sónia Fertuzinhos 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Ilda Araújo Novo 
 Ivan Gonçalves 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Nilza de Sena 
 Susana Amador 


