ATA NÚMERO 131/XIII (3.ª) SL
17 de julho de 2018 – 11h30

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação das atas das reuniões anteriores
3. Comunicações do Presidente
4. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei
5. Discussão de Projetos de Resolução
6. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados
6.1. Apreciação conjunta:


Projeto de Resolução n.º 1572/XIII/3.ª (PCP) - Urgente requalificação na Escola
Secundária da Póvoa de Lanhoso



Projeto de Resolução n.º 1611/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso

6.2. Apreciação 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.

6.3. Apreciação 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
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6.4. Apreciação 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

6.5. Apreciação 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

6.6. Apreciação 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

6.7. Apreciação conjunta

Projeto de Resolução 1373/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda a valorização do ensino
profissional, com a garantia da igualdade de oportunidades de todos os estudantes

Projeto de Resolução 1501/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
proceda ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional
sempre que haja atrasos no financiamento do POCH
7. Fixação de redação final
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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”.

8. Apreciação e votação de relatório de iniciativas europeias


COM(2018)435 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e
Inovação e que define as suas regras de participação e difusão



COM(2018)436 - Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa — ProgramaQuadro de Investigação e Inovação



COM(2018)437 - Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO que estabelece o
Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica
para o período de 2021-2025, que complementa o Horizonte Europa— ProgramaQuadro de Investigação e Inovação
Deputada Relatora: Laura Monteiro Magalhães (PS)

9. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial referente à 3.ª Sessão
Legislativa


Apreciação e votação

10.Propostas da Equipa do Parlamento dos Jovens para a Edição do Parlamento dos Jovens
2018/19
11. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de
Competências na Educação referente à 3.ª Sessão Legislativa


Apreciação e votação

12. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições
Petição n.º 500/XIII/3.ª - Solicita a defesa do direito à progressão na carreira
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Sem Deputado relator

13. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do CRUP
e do CCISP, relativamente às progressões dos docentes do Ensino Superior
14. Outros Assuntos
15. Data da próxima reunião


17 de julho, 14h30 - Audição Ministro da Educação – por requerimento e regimental
---

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Presidente da Comissão informou que a Deputada Susana Amador (PS), Coordenadora do
Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação,
pediu o adiamento do ponto 11, respeitante à apreciação do relatório de atividades do Grupo.
A Ordem do Dia, com a alteração referida acima, foi aprovada por unanimidade dos Deputados
presentes do PSD, PS, BE e PCP, encontrando-se ausentes as Deputadas do CDS-PP.

2. Aprovação das atas das reuniões anteriores
As atas das reuniões nºs. 128, 129 e 130, dos dias 4, 10 e 11 de julho, foram aprovadas por
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE e PCP, encontrando-se ausentes as
Deputadas do CDS-PP.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Redações Finais
Dado que estão agendados para votação no dia 18/7 vários Projetos de Resolução, o Presidente
da Comissão propôs que após a reunião de 19 de julho, as redações finais que cheguem aos
serviços sejam distribuídas pelos Senhores Deputados Coordenadores e, após obtenção da sua
pronúncia positiva, sejam remetidos à DAPLEN para efeitos de publicação. Referiu ainda que as
redações finais que não forem objeto de aprovação pelos Grupos Parlamentares serão
agendadas para apreciação na primeira reunião da Comissão de setembro.
Lembrou também que, nos termos do n.º 2 do artigo 156.º do Regimento da Assembleia da
República, «A comissão parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo
limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, mediante deliberação sem votos
contra».
O procedimento foi aprovado pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
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3.2. Projetos de Resolução da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso
O Presidente referiu que o Projeto de Resolução n.º 1572/XIII/3.ª (PCP) - Urgente requalificação
na Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso e o Projeto de Resolução n.º 1611/XIII/3.ª (BE) Recomenda ao Governo a urgente reabilitação da Escola EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, em
Póvoa de Lanhoso, foram discutidos na Comissão em 12/6 e aprovados na generalidade em
22/6, tendo baixado à Comissão para apreciação na especialidade, a qual está prevista no ponto
6.1 da Ordem do Dia da reunião.
Indicou depois que se for aprovado o texto final respeitante aos 2 Projetos de Resolução, será
feita a respetiva votação final global na sessão plenária do dia 18.
Entretanto o Projeto de Resolução n.º 1723/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola
Secundária da Póvoa de Lanhoso, foi admitido e baixou à Comissão em 20/6, tendo sido
anunciado em 21/6 e ainda não foi discutido e aprovado na generalidade.
Informou depois que o PEV comunicou que prescindia da sua discussão, solicitando a votação
do mesmo na sessão plenária de 18/7.
Nesta sequência, a Comissão consensualizou fazer a apreciação na especialidade dos Projetos
de Resolução n.ºs 1572/XIII e 1611/XIII, sendo remetido o texto final correspondente às 2
iniciativas para votação final global, e solicitar ainda que na redação final daqueles se adote um
texto de fusão que inclua também o PJR 1723/XIII (procedimento que tem a anuência do PEV).

4. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei
Projeto de Lei n.º 926/XIII/3.ª (PCP) - Gestão Pública das Cantinas Escolares
 Deputada relatora: Sónia Fertuzinhos (PS)
Na ausência da Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos (PS), o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS)
referiu que o relatório foi distribuído e que, havendo necessidade de algum esclarecimento, o
mesmo estaria disponível para tanto. Não tendo sido levantadas questões, foi levada a votação
a aprovação do Parecer, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados
presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

5. Discussão de Projetos de Resolução
5.1. 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 Deputado Luís Monteiro (BE) fez a apresentação do Projeto de Resolução, tendo participado
na discussão os Deputados Pedro Pimpão (PSD), Maria Augusta Santos (PS), Ana Rita Bessa (CDSPP) e Ana Mesquita (PCP). A Informação da discussão e a gravação áudio estão disponíveis na
iniciativa.
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5.2. Projeto de Resolução n.º 1647/XIII/3.ª (BE) - Reabilitação da Escola Básica do Castelo da
Maia

O Deputado Luís Monteiro (BE) fez a apresentação do Projeto de Resolução, tendo participado
na discussão os Deputados Maria Germana Rocha (PSD), Maria Augusta Santos (PS), Ana Rita
Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). A Informação da discussão e a gravação áudio estão
disponíveis na iniciativa.

6. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados

6.1. Apreciação conjunta:


Projeto de Resolução n.º 1572/XIII/3.ª (PCP) - Urgente requalificação na Escola
Secundária da Póvoa de Lanhoso



Projeto de Resolução n.º 1611/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos
2 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 texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas.
6.2. Apreciação 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.

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

6.3. Apreciação conjunta:
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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

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos
2 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 texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas.
6.4. Apreciação 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

Tendo sido distribuídos pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações dos
5 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. Foi, ainda, informado que o Grupo Parlamentar do PEV havia
manifestado a sua concordância com o referido texto.
O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas.

6.5. Apreciação 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
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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 texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas.
6.6. Apreciação 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

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. Foi, ainda, informado que o Grupo Parlamentar do PEV havia
manifestado a sua concordância com o referido texto.
O texto final, o relatório de votação e a gravação estão disponíveis nas iniciativas.

6.7. Apreciação conjunta

Projeto de Resolução 1373/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda a valorização do ensino
profissional, com a garantia da igualdade de oportunidades de todos os estudantes

Projeto de Resolução 1501/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
proceda ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional
sempre que haja atrasos no financiamento do POCH
Foi adiada a apreciação conjunta do presente ponto, uma vez que a Senhora Deputada Ana Rita
Bessa (CDS-PP) manifestou reservas do seu Grupo Parlamentar quanto à fusão das suas
iniciativas, e o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) salvaguardado que o seu Grupo Parlamentar
se havia abstido na votação em sede de generalidade por partir do pressuposto que se seria
feita uma especialidade, abrangendo as duas iniciativas, e para as quais o seu Grupo Parlamentar
pretendia apresentar propostas de alteração.

7. Fixação de redação final


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”;

8



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”.

O Senhor Presidente levou a votação a aprovação da redação final apresentada pelos serviços
da DAPLEN para as iniciativas supra identificadas, resultantes já, de um texto de substituição da
Comissão, tendo a mesma sido aprovada sem votos contra.
8. Apreciação e votação de relatório de iniciativas europeias


COM(2018)435 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e
Inovação e que define as suas regras de participação e difusão



COM(2018)436 - Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa — ProgramaQuadro de Investigação e Inovação



COM(2018)437 - Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO que estabelece o
Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica
para o período de 2021-2025, que complementa o Horizonte Europa— ProgramaQuadro de Investigação e Inovação

A Senhora Deputada Laura Monteiro Magalhães (PSD) procedeu à apresentação dos 3 relatórios
elaborados para as iniciativas europeias, supra identificadas, colocando-se à disposição para
prestar os necessários esclarecimentos. O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra
para agradecer à Senhora Deputada pela elaboração dos seus pareceres, os quais, na sua opinião
respeitam às iniciativas em questão. Levada a votação, foram os 3 relatórios aprovados com o
voto a favor dos Deputados do PSD, PS, BE e CDS-PP e PCP e na ausência do PCP.
9. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Especial referente à 3.ª Sessão
Legislativa
A Senhora Deputada Maria Manuela Tender (PSD) expôs a atividade desenvolvida pelo Grupo
de Trabalho ao longo desta sessão, evidenciando o cumprimento do Plano de Atividades
definido para a mesma. Referiu que, face à publicação de Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,
que revogou o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, que definia os apoios especializados a
prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público,
particular e cooperativo, se justificaria manter o Grupo de Trabalho com vista a acompanhar,
nomeadamente a implementação deste diploma.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para validar o trabalho desenvolvido pelo
Grupo de Trabalho, realçando a necessidade da sua manutenção para a próxima sessão
legislativa, considerando, nomeadamente, a importância do trabalho desenvolvido, ao nível de
deslocações a escolas.
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10.Propostas da Equipa do Parlamento dos Jovens para a Edição do Parlamento dos Jovens
2018/19
O Senhor Presidente começou por expor as propostas apresentadas pela Equipa do Parlamento
dos Jovens para alteração aos regimentos das sessões do ensino básico e do ensino secundário;
propostas para alteração do calendário de ações; outras propostas relacionadas com a discussão
de recomendações na comissão, quanto ao Regulamento do Prémio Reportagem e ainda quanto
ao lançamento de um concurso para criação de uma mascote. Exibiu, ainda, as propostas de
cartazes elaboradas pelos serviços para as Sessões do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) pediu a palavra para salientar a importância da alteração
proposta ao calendário, concretamente a relativa ao término das inscrições para debates, uma
vez que facilita o trabalho de distribuição de escolas e potencia a possibilidade de satisfação de
todos os pedidos.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) elogiou o trabalho feito pelo Grupo de Trabalho e a
coordenação da Senhora Deputada Laura Monteiro Magalhães (PSD), lamentando, contudo, que
as propostas não tenham vindo à comissão por intermédio de tal Grupo. Elogiou, ainda, as
propostas de cartazes apresentadas.
A Senhora Deputada Laura Monteiro Magalhães (PSD) explicou que a Equipa do Parlamento dos
Jovens foi reestruturada e que, por tal motivo, não foi possível de forma atempada obter as
informações necessárias à elaboração do relatório de atividade, o qual incluiria estas propostas
como vem sendo habitual. Todavia, e de forma a viabilizar a realização do programa, optou pela
sujeição, sem mais a votação da Comissão, a qual teria sempre de validar as votações indiciárias
realizadas em sede do Grupo de Trabalho.
Levada a votação todas as propostas de alteração apresentadas, bem como os cartazes para a
próximo edição, foram os mesmos aprovados com os votos a favor dos Deputados do PSD, PS,
BE e CDS-PP, e na ausência do PCP.

11. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de
Competências na Educação referente à 3.ª Sessão Legislativa


Apreciação e votação

Adiado a pedido do PS.
12. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições
Petição n.º 500/XIII/3.ª - Solicita a defesa do direito à progressão na carreira


Sem Deputado relator
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O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para dizer que muito lhe estranha a
inclusão deste ponto na ordem do dia quando, na semana anterior, e em virtude de
requerimento apresentado pela peticionária, terem determinado a adoção de um determinado
procedimento, concretamente a reiteração do pedido de informação junto do Ministro da
Educação. Por tal diligência ter sido determinada há tão pouco tempo, considerou ser de se adiar
esta apreciação.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) concordou com o proposto pelo Grupo
Parlamentar do PS, referindo que, na sequência do mail remetido pelos serviços, julga mais
adequado o adiamento da questão para setembro.

13. Discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do CRUP
e do CCISP, relativamente às progressões dos docentes do Ensino Superior
O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) referiu que na última reunião o seu Grupo Parlamentar
tinha já exposto o requerimento e a sua fundamentação, não tendo havido condições para votar
o requerimento na última reunião, motivo pelo qual o colocam hoje a votação.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que o Grupo Parlamentar do PS considera que a
vinda do CRUP e do CCISP é relevante para o esclarecimento desta matéria, e que existem
condições para proceder ao agendamento da audição após a audição do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) expôs que o seu Grupo Parlamentar acompanha o
requerimento apresentado.
E a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) que o seu Grupo Parlamentar também apoiava
o requerimento, questionando apenas se a audição seria conjunta ou uma audição por entidade.
O Senhor Presidente esclareceu que seria uma audição por entidade, levando, de seguida, a
votação o requerimento que foi aprovado pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
14. Outros Assuntos
Não se registaram outros assuntos.
15. Data da próxima reunião


17 de julho, 14h30 - Audição Ministro da Educação – por requerimento e regimental

A reunião foi encerrada às 12:50 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 17 de julho de 2018
O PRESIDENTE DA COMISSÃO
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(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
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 Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Ana Sofia Bettencourt
André Pinotes Batista
Ivan Gonçalves

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Diogo Leão
Susana Amador
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