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ATA NÚMERO 143/XIII (4.ª) SL 

04 de dezembro de 2018 – 15h00  

 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
 

2. Aprovação de atas 

 

 Atas n.ºs 138 de 16 de outubro, 139 de 17 de outubro e 140 de 23 de outubro; 

 Atas n.ºs 141 de 2 de novembro, e 142 de 7 de novembro. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Pedido de audiência para apresentação do projeto DREAMERS  

3.2. Pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra sobre avaliação do RJIES 

3.3. Iniciativa legislativa de cidadãos (ILC) – Projeto de Lei n.º 944/XIII/3.ª - Consideração 

integral do tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores 

a 2018, para efeitos de progressão e valorização remuneratória 

3.4. Conferência da Plataforma de Associações da Sociedade Civil 

3.5. Aprovação do Relatório da Audiência a Grupo de Pais do 3.º F da Escola EB1/JI de S. José, 

Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado – Continuidade pedagógica e estabilidade na 

turma do 3.º F 

3.6. Aprovação do Relatório da Audiência à Universidade Aberta - Apresentação da Associação 

de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa   

3.7. Aprovação dos Relatórios das audições realizadas pelo GT de Acompanhamento da 

Transferência de Competências na Educação 

3.8. Aprovação do Relatório da Audiência à Universidade dos Açores – Compromisso com a 

Ciência e o Conhecimento.  

3.9. Aprovação do Relatório da Audiência Docentes contratados das componentes técnico-

artísticas do ensino artístico especializado da Escola Artística António Arroio – vinculação 

extraordinária  

4. Aprovação do Plano de Atividades para a 4.ª Sessão Legislativa do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação 

 

5. Aprovação do Plano de Atividades para a 4.ª Sessão Legislativa do Grupo de Trabalho da 

Educação Especial 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
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6. Apreciação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

6.1.  

 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 

6.2.  

 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 

 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 

 

7. Apreciação e votação de relatório final de petição 

 

7.1. Petição n.º 521/XIII/3.ª - Contabilização da formação e obtenção de graus académicos 

para efeitos de progressão da carreira docente 

Deputada Relatora: Maria Augusta Santos (PS) 

 

 

8. Apreciação e votação de admissibilidade de petição  

 

8.1. Petição n.º 556/XIII/4.ª - Solicitam a criação de Entidade para a Integridade e Transparência 

na Investigação Científica.  

 

8.2. Petição n.º 557/XIII/4.ª - Pelo direito ao descongelamento das carreiras docentes do ensino 

superior  

 

9. Outros Assuntos  

 

10. Data da próxima reunião  

 

 12 de dezembro, 10:00 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42252
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42252
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42443
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42945
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42951
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42952
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42959
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13205
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13240
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13241
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--- 

 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
O BE apresentou no próprio dia um requerimento para audição do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e da equipa do Programa Exarp sobre a questão das praxes 

académicas e outro para audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre o 

problema do assédio moral sobre os docentes convidados da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

Tendo o Presidente questionado a Comissão se a sua discussão devia ser incluída na Ordem do 

Dia, a Deputada Joana Mortágua (BE) indicou que podiam ser agendados para a reunião do dia 

12 de dezembro. 

Nesta sequência, a Ordem do Dia, sem inclusão dos requerimentos, foi aprovada por 
unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

2. Aprovação de atas 

 

 Atas n.ºs 138 de 16 de outubro, 139 de 17 de outubro e 140 de 23 de outubro 

 Atas n.ºs 141 de 2 de novembro, e 142 de 7 de novembro 

Adiado. 
 

3. Comunicações do Presidente 

 
3.1. Pedido de audiência para apresentação do projeto DREAMERS  

Analisado o pedido de audiência para apresentação de um projeto-piloto na área da Educação, 

projeto DREAMERS, elaborado por um conjunto de encarregados de educação, em que se 

propõe a implementação de projetos transdisciplinares em contexto de sala de sala, foi 

deliberado que a audiência será presidida por um Deputado-piloto, a indicar pelo PSD. 

 

3.2. Pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra sobre avaliação do RJIES 

A Associação Académica de Coimbra pediu esclarecimentos sobre o cumprimento do artigo 

185.º da Lei n.º 62/2007, de 10/9 (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior/RJIES), 

que prevê a avaliação da Lei no prazo de 5 anos. 

A Comissão deliberou pedir ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho 

Coordenador do Ensino Superior que se pronunciassem sobre a matéria, tendo o Senhor 

Ministro remetido um relatório da OCDE sobre uma avaliação detalhada ao sistema de ensino 

superior nacional realizada no ano de 2016-2017. 

Analisada a situação e os antecedentes de avaliação de leis ou políticas públicas feita quer pelo 

Governo, quer pela AR, foi deliberado pedir um parecer ao Conselho Nacional de Educação (CNE) 



4 
 

sobre a aplicação da lei, para a Comissão fazer depois uma avaliação política da mesma. Mais foi 

deliberado remeter à Associação Académica a resposta do Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior e informá-la de que foi pedido um parecer ao CNE e a Comissão fará depois uma 

avaliação política da matéria. 

 

3.3. Iniciativa legislativa de cidadãos (ILC) – Projeto de Lei n.º 944/XIII/3.ª - Consideração 

integral do tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores 

a 2018, para efeitos de progressão e valorização remuneratória 

A Comissão apreciou o pedido de audiência feito pela comissão representativa da iniciativa 

legislativa de cidadãos, o documento com o ponto da situação do processo de admissão e o facto 

de a competência para a admissão ser do Presidente da Assembleia da República e deliberou 

aguardar a conclusão daquele processo e após a admissão e a baixa do Projeto de Lei fazer a 

audiência da comissão sobre a substância da iniciativa. Mais deliberou informar a comissão 

representativa em conformidade. 

 

3.4. Conferência da Plataforma de Associações da Sociedade Civil 

Analisado o programa da Conferência, prevista para 5 de fevereiro de 2019 (3.ª feira), das 14h30 

às 17h30, na Sala do Senado, a Comissão deliberou reiterar a decisão de não participar na 

organização da mesma e considerou que a indicação dos Deputados representantes dos Grupos 

Parlamentares devia ser feita por articulação das 5 Comissões ou pelas Direções dos Grupos 

Parlamentares. 

 

3.5. Aprovação do Relatório da Audiência a Grupo de Pais do 3.º F da Escola EB1/JI de S. José, 

Agrupamento Vertical de Escolas Baixa-Chiado – Continuidade pedagógica e estabilidade na 

turma do 3.º F 

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

3.6. Aprovação do Relatório da Audiência à Universidade Aberta - Apresentação da Associação 

de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa  

Adiado.  

3.7. Aprovação dos Relatórios das audições realizadas pelo GT de Acompanhamento da 

Transferência de Competências na Educação 

Os relatórios das audições da Associação Nacional de Freguesias e dos Secretários de Estado da 
Educação e das Autarquias Locais foram aprovado por unanimidade pelos Deputados do PSD, 
PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
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3.8. Aprovação do Relatório da Audiência à Universidade dos Açores – Compromisso com a 

Ciência e o Conhecimento.  

Adiado. 

3.9. Aprovação do Relatório da Audiência Docentes contratados das componentes técnico-

artísticas do ensino artístico especializado da Escola Artística António Arroio – vinculação 

extraordinária  

Adiado. 

4. Aprovação do Plano de Atividades para a 4.ª Sessão Legislativa do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação 

 

O Plano de Atividades foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, PS, BE e CDS-
PP e a abstenção da Deputada do PCP. 
 

5. Aprovação do Plano de Atividades para a 4.ª Sessão Legislativa do Grupo de Trabalho da 

Educação Especial 

 

O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e 
PCP. 
 
 

6. Apreciação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

6.1.  

 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 

Foi feita a discussão e votação na especialidade dos 2 Projetos de Resolução, tendo feito 

intervenções os Deputados Ana Mesquita (PCP), Ilda Araújo Novo (CDS-PP), Ana Sofia 

Bettencourt (PSD), Maria Augusta Santos (PS) e Joana Mortágua (BE). 

O relatório de discussão e votação, o texto final e a gravação áudio estão disponíveis nos 

Projetos de Resolução.  

6.2.  

 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 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42252
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42252
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=42252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42443
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42945
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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 PS. 

 

7. Apreciação e votação de relatório final de petição 

 

7.1. Petição n.º 521/XIII/3.ª - Contabilização da formação e obtenção de graus académicos 

para efeitos de progressão da carreira docente 

 

O relatório final da petição, da autoria da relatora, Deputada Maria Augusta Santos (PS), foi 
aprovado por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

 

8. Apreciação e votação de admissibilidade de petição  

 

8.1. Petição n.º 556/XIII/4.ª - Solicitam a criação de Entidade para a Integridade e Transparência 

na Investigação Científica.  

 

Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, foi deliberado admitir a petição e não 
nomear Deputado relator, nem fazer a audição do peticionário, por unanimidade pelos 
Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

 

8.2. Petição n.º 557/XIII/4.ª - Pelo direito ao descongelamento das carreiras docentes do ensino 

superior  

 

Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, foi deliberado admitir a petição e pedir 
a pronúncia das entidades propostas, por unanimidade pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP 
e PCP. O PS indicará posteriormente o Deputado relator. 
 

9. Outros Assuntos  

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

10. Data da próxima reunião  

 

 12 de dezembro, 10:00 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42951
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42952
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42959
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13205
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13240
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13241
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A reunião foi encerrada às 17:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 04 de dezembro 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 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Ilda Araújo Novo 
 Ivan Gonçalves 
 Joana Mortágua 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Sónia Fertuzinhos 
 Susana Amador 
 Elza Pais 
 Pedro Coimbra 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Álvaro Batista 
 Nilza de Sena 
 
 
 
  
 

  


