ATA NÚMERO 140/XIII (4.ª) SL
23 de outubro de 2018 – 15h00

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação de atas


Atas n.º 138 e 139

3. Comunicações do Presidente
4. Apreciação na especialidade de Projetos de Resolução
5. Apreciação e votação de parecer de Proposta de Lei
5.1. Proposta de Lei n.º 155/XIII/4.ª - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2019
Deputado Relator: Cristovão Ribeiro (PSD)
5.2. Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª - Aprova o Orçamento do Estado para 2019
Deputado Relator: Susana Amador (PS)

6. Apreciação e votação de admissibilidade de petição


Petição n.º 548/XIII/4.ª - Solicitam a anulação imediata dos cortes nas vagas do ensino
superior de Lisboa e do Porto.
Subscritores: 57
Deputado Relator: Cabe ao GP PS

7. Fixação de redação final


Projeto de Resolução n.º 1840/XIII/4.ª (PSD) - Tempo de Trabalho declarado à
Segurança Social dos Docentes contratados a exercer funções a tempo parcial

8. Outros Assuntos
9. Data da próxima reunião


Após a aprovação do OE na especialidade – 4 de dezembro?
---

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
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O Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Alexandre Quintanilha,
informou do pedido de adiamento do ponto 4.2 pelo Grupo Parlamentar do BE, e do ponto 4.1.
pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tendo a ordem do dia sido aprovada, em conformidade com
os pedidos de adiamento, pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

2. Aprovação de atas
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu palavra para informar que o seu Grupo Parlamentar
não estaria preparado para a votação, uma vez que a ata de 17 de outubro reportava-se a
audição do Ministro de Educação relativa a 4 requerimentos.
Mencionou que lhe parecia ser mais adequado, nestes casos, evitar o resumo das posições dos
Grupos Parlamentares e identificar os deputados intervenientes, remetendo-se para a gravação,
a qual assegura um registo mais fiel destas audições.
A Senhora Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) concordou com o Grupo Parlamentar do PS,
considerando ser necessário pensar uma forma que satisfizesse todos os Grupos Parlamentares.
Face à argumentação exposta, foi adiada a votação deste ponto.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra sobre avaliação do RJIES
O Senhor Presidente informou que a Associação Académica de Coimbra (AAC) pediu
esclarecimentos sobre o cumprimento do artigo 185.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro
(Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior/RJIES), que prevê a avaliação da Lei no
prazo de 5 anos, referindo na sua missiva que “o RJIES transfigurou a governação e gestão das
instituições de ensino superior, alterando a distribuição de poderes e os mecanismos de decisão
no seio das mesmas, e criou modelos de funcionamento que as afastam da sua natureza
eminentemente pública e democrática … e continua a ser alvo de grande contestação”.
Defendeu ainda que a avaliação exige a abertura de um debate público sobre o RJIES, que reflita
sobre a aplicação do diploma e a sua eventual revisão.
Em consequência deste pedido, a Comissão deliberou pedir ao Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES) e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior (CCES) que se
pronunciem sobre a comunicação da Associação Académica e a avaliação da Lei n.º 62/2017.
Foi já obtida resposta por parte do MCTES.
O Senhor Presidente questionou, assim, se podia dar conhecimento à AAC da resposta obtida
do MCTES, e se os Grupos Parlamentares pretendiam adotar outra diligências.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que não competia a esta Comissão escrutinar o
conteúdo da resposta dada, devendo ser enviada à AAC a resposta dada pelo MCTES, e a do
CCES assim que for obtida a sua pronúncia.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) disse que esta Comissão não podia descartar
responsabilidades nesta matéria da avaliação, uma vez que se trata de lei da Assembleia da
República. Referiu que o Governo, na sua resposta, envia materiais a considerar, como o estudo
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Expôs que na sua opinião
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deveriam ser promovidas diligências com vista à realização da avaliação prevista no artigo 185.º
do RJIES, sugerindo, nomeadamente, a consulta do Conselho Nacional de Educação, a eventual
criação de um Grupo de Trabalho para o efeito, entre outras, como seja a inclusão no Plano de
Atividades. Mencionou, ainda, não julgar suficiente, como resposta, o mero envio da resposta
do Ministério.
O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) pediu a palavra para dizer que concorda que deva ser
dado conhecimento da resposta do MCTES à AAC, devendo ser feita insistência quanto ao
pedido enviado ao CCES. Realçou que a questão da avaliação do impacto da legislação é uma
coisa distinta que considera importante realizar.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) disse que, na sua opinião, a informação devia ser
remetida à AAC. Referiu que o seu Grupo Parlamentar não tem qualquer problema na discussão
do RJIES, pelo que não se oporá à realização de iniciativas com vista a aprofundar este debate.
Quanto à eventual inclusão no Plano de Atividades, referiu que o seu Grupo Parlamentares não
se oporá, mas relembrou que a sessão legislativa era curta e que deverão ser devidamente
ponderadas as atividades a desenvolver.
A Senhora Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) referiu que, na opinião do seu Grupo
Parlamentar, a AAC pediu informações e, nesse seguimento, foram realizadas diligências pela
Comissão. Considerou, assim, que as respostas obtidas deviam chegar, sem mais, aos
interessados, o que não invalidaria o envio de outras informações que também devam ser
remetidas, e sem prejuízo do que venha a ser decidido fazer a este propósito pela Comissão.
A discussão sobre a proposta de resposta prosseguiu, com intervenções dos Senhores
Deputados Luís Monteiro (BE) Porfírio Silva (PS), Ana Mesquita (PCP) e Pedro Pimpão (PSD),
tendo o Senhor Presidente concluído pela elaboração de ofício resposta ao pedido de
informações do Presidente da Assembleia da República, cujo teor será sujeito a validação dos
Grupos Parlamentares, e pela averiguação das diligências que tenham sido feitas pela
Assembleia ao nível da avaliação legislativa.

3.2. Relatório Audiência AIDGLOBAL, dia 11 de outubro.
O Senhor Presidente levou a votação o relatório da audiência supra identificada, tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3.3. Relatório Audição Peticionários: Petição n.º 521/XIII/3.ª - Contabilização da formação e
obtenção de graus académicos para efeitos de progressão da carreira docente.
O Senhor Presidente levou a votação o relatório da audição supra identificada, tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3.4. Coordenação do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens
O Senhor Presidente informou que a Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD) iria ser
substituída pela Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD), na coordenação do Grupo
de Trabalho, tendo aproveitado para agradecer e elogiar todo o trabalho desenvolvido pela
Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD) e desejado sucesso no trabalho a desempenhar pela
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Senhora deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD) a quem teve já a oportunidade de
congratular.
O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) pediu a palavra para que ficasse a constar da presente
ata toda a gratidão pelo trabalho desenvolvido pela Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD),
tecendo-lhe palavras de apreço, desejando felicidades à Senhora Deputada Margarida Balseiro
Lopes (PSD) no desempenho destas funções.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) fez suas as palavras do Senhor Deputado Pedro Pimpão
(PSD) evidenciado a importância do Programa do Parlamento dos Jovens e o valor que é dado
pela comissão a esta iniciativa.
A Senhora Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) subscreveu as intervenções anteriores.
3.5. Convite dirigido ao Presidente da Comissão para participar no Fórum-Parlamentar LusoEspanhol
O Senhor Presidente informou do convite que lhe foi dirigido para participar no FórumParlamentar Luso-Espanhol que terá lugar nos dias 7 e 8 de novembro, em Madrid. Este Fórum
irá versar sobre matérias da competência da Comissão, como seja Educação, Universidades e
Política de Ciência.

3.6. Relatório da audição da ANMP pelo GT de Acompanhamento das Transferências de
Competências na Educação
O Senhor Presidente levou a votação o relatório da audição supra identificada, tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

4. Apreciação na especialidade de Projetos de Resolução
4.1.
 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

Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP.

4.2.
 Projeto de Resolução n.º 1790/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a revisão em 2018 do
rácio de auxiliares de ação educativa da Escola Pública no sentido do seu reforço
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 Projeto de Resolução n.º 1793/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que permita às
escolas procederem à rápida substituição de assistentes operacionais em situação de baixa
prolongada
 Projeto de Resolução n.º 1794/XIII/3.ª (PEV) - Necessidade de revisão do rácio de auxiliares
de ação educativa na Escola Pública
 Projeto de Resolução n.º 1796/XIII/3.ª (BE) - Revisão e reforço do rácio de atribuição de
assistentes operacionais e assistentes técnicos aos agrupamentos e escolas não agrupadas
Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do BE.

5. Apreciação e votação de parecer de Proposta de Lei
5.1. Proposta de Lei n.º 155/XIII/4.ª - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2019
Deputado Relator: Cristovão Ribeiro (PSD)
O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD), na impossibilidade de presença do Senhor Deputado
Relator, expôs o referido relatório e colocou-se na disposição de prestação dos esclarecimentos
julgados necessários.
Não tendo sido suscitados quaisquer esclarecimentos, foi levado a votação a aprovação do
parecer, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS,
BE, CDS-PP e PCP.
5.2. Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª - Aprova o Orçamento do Estado para 2019
Deputado Relator: Susana Amador (PS)
A Senhora Deputada Susana Amador relatou o parecer por si elaborado, colocando-se na
disponibilidade de prestação dos esclarecimentos necessários.
Pediu, assim, a palavra a Senhora Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) que saudou o parecer, e
aludiu a dois pequenos lapsos do relatório, concretamente na página 6 do Parecer da Senhora
Deputada Susana Amador (PS), quando é dito “Afirma-se no Relatório ao Orçamento de Estado
para 2019, o prosseguimento do investimento na ampliação de indicadores fiáveis sobre o
sistema educativo, nomeadamente dos relativos às aprendizagens dos alunos, em 2019, sendo
também reforçados e aperfeiçoados os mecanismos de aferição das organizações 3.º ciclo de
avaliação externa das escolas, com um maior enfoque na qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem. Será ainda garantida a avaliação externa dos centros de formação, de acordo
com o modelo já desenvolvido pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência”, estando em falta o
inciso “organizações educativas, com o início do 3.º ciclo de avaliação” e sugerindo, por se
afigurar de mais correto a colocação de aspas no início da frase “reforçados e aperfeiçoados (…)”
até ao final do parágrafo, em conformidade com a página 139 relatório do Orçamento de Estado
para 2019.
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Apontou, depois, a falta do termo “não” no ponto 2.3. da página 10 do parecer, uma vez que da
página 144 relatório do Orçamento de Estado para 2019 resulta tratar-se de “despesa total não
consolidada”.
Levada a votação a aprovação do parecer com as correções apontadas, foi o mesmo aprovado
por unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

6. Apreciação e votação de admissibilidade de petição


Petição n.º 548/XIII/4.ª - Solicitam a anulação imediata dos cortes nas vagas do ensino
superior de Lisboa e do Porto.

O Senhor Presidente levou a votação a aprovação da admissão da petição, com fundamento na
nota de admissibilidade que concluía pela sua admissão, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Questionados sobre a nomeação de deputado relator, uma vez que a petição tem, apenas 57
subscritores, foi pelos mesmos referido não pretenderem a nomeação, em conformidade com
os procedimentos que têm sido encetados pela comissão.

7. Fixação de redação final


Projeto de Resolução n.º 1840/XIII/4.ª (PSD) - Tempo de Trabalho declarado à
Segurança Social dos Docentes contratados a exercer funções a tempo parcial

Levada a votação a aprovação da redação final do projeto de resolução supra identificado, foi a
mesma aprovada sem oposição, pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

8. Outros Assuntos
Não se verificaram outros assuntos.

9. Data da próxima reunião
Ficou indicada como data para a próxima reunião o dia 4 de dezembro, sem prejuízo da eventual
necessidade de realização de reunião em data anterior.
A reunião foi encerrada às 16:50 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 24 de outubro de 2018
O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
6

Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Ana Mesquita
Ana Sofia Bettencourt
André Pinotes Batista
Ilda Araújo Novo
Ivan Gonçalves
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Sónia Fertuzinhos
Susana Amador
Odete João
Pedro Coimbra

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Joana Mortágua
Lúcia Araújo Silva

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Álvaro Batista
Ana Rita Bessa
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