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ATA NÚMERO 156/XIII (4.ª) SL 

20 de fevereiro de 2019 – 10h00 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

2. Aprovação de ata n.º 150 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1.Baixa de iniciativas  

 

3.1.1. Projetos de Resolução 

 Projeto de Resolução 1977/XIII/4, PAN, Pela melhoria das condições de alojamento dos 

estudantes deslocados 

 Projeto de Resolução 1980/XIII/4, CDS-PP, Recomenda ao Governo a contratualização 

com os setores privado e social de alojamento para estudantes do ensino superior 

deslocados  

3.1.2. Projetos de Lei 

 Projeto de Lei 1117| XIII| 4, PCP, Determina como única consequência pelo 

incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento do ato académico 

 

 Projeto de Lei 1120| XIII| 4, PCP, Plano extraordinário de alojamento temporário para 

estudantes no ensino superior público 

 

 Projeto de Lei 1121| XIII| 4, PAN, Altera a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, 

estabelecendo mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas 

em instituições de ensino superior públicas 

 

3.2. Iniciativas europeias 

 

 COM(2019)65 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO que estabelece disposições para o prosseguimento das atividades de 

mobilidade para fins de aprendizagem em curso no âmbito do programa Erasmus+, no 

contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte («Reino 

Unido») da União Europeia 

3.3. Relatório da audição Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João 

Sobrinho Teixeira, pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43415
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43429
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43411
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190065.do
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3.4. Relatório da audiência Pró-Inclusão - associação nacional de docentes de educação especial 

  

3.5. Relatório da audição dos peticionários da Petição n.º 565/XIII/4.ª - Solicitam a adoção de 

medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos 

professores contratados 

 

4. Apresentação pelos autores do Projeto de Lei n.º 1094/XIII, do CDS-PP, Alarga os apoios 

socioeducativos concedidos a alunos das escolas públicas a alunos de todas as escolas, em 

idênticas condições 

 

 Deputado relator: Joana Mortágua (BE) 

 Apreciação do parecer: 26 de fevereiro 

 

5. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1533/XIII, do BE, Pela urgente reabilitação da Escola 

Básica 2/3 Frei Caetano Brandão de Braga 

 

 

6. Aprovação do relatório final da Petição n.º 565/XIII/4.ª - Solicitam a adoção de medidas 

com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores 

contratados 

 

 Deputada relatora: Joana Mortágua (BE) 

 

7. Requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação e da Federação Nacional dos 

Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a falta de pessoal 

não docente nas escolas 

 

 

 Apreciação e votação 

 

8. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 1891/XIII/4.ª (CDS-PP), Recomenda 

ao Governo que proceda à reorganização dos ciclos de estudo no ensino básico e no ensino 

secundário 

 

 

9. Outros Assuntos  

 

 

10. Data da próxima reunião  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43360
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42491
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspxhttp:/www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43244
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 26 de fevereiro - 9h30 – Audição pública sobre educação inclusiva 

 26 de fevereiro - 15h00 – Reunião da Comissão 

 27 de fevereiro - 10h00 – Audição do MCTES 

 06 de março (4.ª feira) – Hora a fixar – Reunião da Comissão 

 

--- 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP. 

 

2. Aprovação de ata n.º 150 

 

A ata n.º 150, de 23 de janeiro, foi aprovada por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1.Baixa de iniciativas  

 

3.1.1. Projetos de Resolução 

O Presidente referiu a baixa à Comissão, em 8/2/2019, do Projeto de Resolução 1977/XIII/4, 

PAN, Pela melhoria das condições de alojamento dos estudantes deslocados, tendo informado 

que o autor solicita a sua discussão no Plenário. 

Deu também conta da baixa, em 13/2/2019, do Projeto de Resolução 1980/XIII/4, CDS-PP, 

Recomenda ao Governo a contratualização com os setores privado e social de alojamento para 

estudantes do ensino superior deslocados, tendo a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) solicitado 

a sua discussão no Plenário.  

3.1.2. Projetos de Lei 

O Presidente referiu a baixa à Comissão dos Projetos de Lei abaixo referidos, para apreciação na 

especialidade, e apresentou uma proposta de tramitação. 

  

Projeto de Lei 1117| XIII| 4, PCP, Determina como única consequência pelo incumprimento do 

pagamento das propinas o não reconhecimento do ato académico 

 

Projeto de Lei 1120| XIII| 4, PCP, Plano extraordinário de alojamento temporário para 

estudantes no ensino superior público 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43415
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43429
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43411
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43414
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Projeto de Lei 1121| XIII| 4, PAN, Altera a Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, estabelecendo 

mecanismos de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de 

ensino superior públicas 

 

Analisada a proposta, foi consensualizado adotar a seguinte tramitação: 

 

 Pedido de parecer/contributo às entidades do setor até 15/3/2019.  

Para além das entidades propostas, a Deputada Ana Mesquita (PCP) acrescentou as 

federações académicas e as associações de estudantes e foi consensualizado que os Grupos 

Parlamentares poderão indicar mais entidades até ao dia 22 de fevereiro. 

 Apresentação de propostas de alteração pelos GP até 20/3/2019  

 Distribuição de mapa comparativo em 21/3/2019 

 Discussão e votação na Comissão das propostas de alteração em 26/3/2019 

 

3.2. Iniciativas europeias 

 

A iniciativa europeia COM(2019)65 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO que estabelece disposições para o prosseguimento das atividades de mobilidade 

para fins de aprendizagem em curso no âmbito do programa Erasmus+, no contexto da saída do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte («Reino Unido») da União Europeia - foi 

distribuída ao PS, para escrutínio. 

O relator será o Deputado Porfírio Silva (PS) e a apreciação do respetivo relatório será agendada 

para a reunião da Comissão de 12/3/2019. 

 

3.2. Aprovação de relatórios 

Os relatórios da audição do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João 

Sobrinho Teixeira e da audiência à Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação 

Especial – realizadas pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial, foram aprovados por 

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

 

A aprovação do relatório da audição dos peticionários da Petição n.º 565/XIII/4.ª - Solicitam a 

adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social 

dos professores contratados – foi adiada. 

 

4. Apresentação pelos autores do Projeto de Lei n.º 1094/XIII, do CDS-PP, Alarga os apoios 

socioeducativos concedidos a alunos das escolas públicas a alunos de todas as escolas, em 

idênticas condições 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190065.do
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13249
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43360
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Adiado a pedido do BE. 

 

5. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1533/XIII, do BE, Pela urgente reabilitação da Escola 

Básica 2/3 Frei Caetano Brandão de Braga 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

 

6. Aprovação do relatório final da Petição n.º 565/XIII/4.ª - Solicitam a adoção de medidas 

com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores 

contratados 

 

Adiado a pedido do BE. 

 

 

7. Requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação e da Federação Nacional dos 

Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a falta de pessoal 

não docente nas escolas 

 

 

A Deputada Ângela Moreira (PCP), no âmbito da apresentação do requerimento, referiu que a 

falta de auxiliares é uma realidade, o rácio não é adequado, tendo em conta os inúmeros 

espaços, nomeadamente desportivos e a substituição de pessoal deve ser feita sem acréscimo 

para a precariedade, realçando ainda as faltas devidas a aposentações e as ausências 

prolongadas. Mencionou depois que só há apoios do Ministério da Educação para pagamento a 

tempo parcial. A terminar, indicou que a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 

em Funções Públicas e Sociais diz que pelo menos 1.500 trabalhadores estão em baixa. 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) manifestou concordância com o requerimento e referiu 

que o assunto não é novo, tem vindo a ser equacionado ao longo de toda a legislatura e o 

interesse da audição do Ministro da Educação é mais para saber o que vai acontecer no próximo 

ano letivo. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) considerou que o assunto não é novo, mas é importante e 

informou que não se opõem à audição do Ministro. Referiu depois que discorda da audição da 

Federação e não de outras entidades, por entender que não é esta a única entidade 

representante do pessoal em causa e suscitou a hipótese de alargamento da audição a mais 

entidades.  

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) manifestou concordância com as audições requeridas, 

considerou que a falta de pessoal não docente nas escolas é um problema pertinente e 

recorrente e defendeu que o PS pode requerer a audição de outras entidades, se quiser. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42491
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13249
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O Deputado Pedro Pimpão (PSD) manifestou concordância com a audição e salientou que o PSD 

tem vindo a alertar para a falta deste pessoal ao longo de toda a legislatura. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) esclareceu que o PCP requereu a audição do Ministro e da 

Federação porque entendem que são as entidades relevantes no momento, mas se o PS 

propuser a audição de outras entidades, concordarão. Indicou depois que o PCP sempre colocou 

a questão da falta de pessoal, discordaram do rácio, propuseram alterações ao mesmo, não 

estão satisfeitos agora e concordam que se obtenha informação sobre o andamento da 

preparação do próximo ano letivo, até tendo em conta a Resolução da Assembleia da República 

n.º 19/2019, Recomenda ao Governo a adoção de medidas em relação aos assistentes 

operacionais e assistentes técnicos das escolas. Salientou ainda que há notícias sobre o fecho 

total ou parcial de escolas por falta de pessoal e há necessidade de reequacionar a matéria ainda 

nesta legislatura. 

 

8. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 1891/XIII/4.ª (CDS-PP), Recomenda 

ao Governo que proceda à reorganização dos ciclos de estudo no ensino básico e no ensino 

secundário 

 

Aprovada por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

9. Outros Assuntos  

 

O Presidente da Comissão fez o ponto de situação sobre a audição no âmbito da educação 

inclusiva.  

 

Equacionou depois a organização das reuniões da Comissão dos dias 26 e 27 de março e nesse 

âmbito foi consensualizado não realizar reunião no dia 26 e que a do dia 27 tenha início às 9h30, 

começando a audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às 10h00. A 

Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) informou que prescindem da apresentação do Projeto de Lei 

n.º 1094/XIII, do CDS-PP, Alarga os apoios socioeducativos concedidos a alunos das escolas 

públicas a alunos de todas as escolas, em idênticas condições. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) informou que tendo equacionado na reunião anterior a hipótese 

de ser proposta a sua intervenção na sessão plenária, na qualidade de Deputado relator, 

aquando da discussão na generalidade do Projeto de Lei n.º 944/XIII (Iniciativa Legislativa de 

Cidadãos), Consideração integral do tempo de serviço docente prestado durante as suspensões 

de contagem anteriores a 2018, para efeitos de progressão e valorização remuneratória, retira 

esse pedido. 

 

10. Data da próxima reunião  

 

 26 de fevereiro - 9h30 – Audição pública sobre educação inclusiva 

 27 de fevereiro - 09h30 – Audição do MCTES 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c314a42556c38784f5638794d4445354c6e426b5a673d3d&fich=RAR_19_2019.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c314a42556c38784f5638794d4445354c6e426b5a673d3d&fich=RAR_19_2019.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspxhttp:/www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43244
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43360
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43360
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42868
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 06 de março (4.ª feira) – 10h00 – Reunião da Comissão 

 

A reunião foi encerrada às 10:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 20 de fevereiro de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
(Alexandre Quintanilha)  



8 
 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 

 Ana Mesquita 

 Ana Rita Bessa 

 Ilda Araújo Novo 

 Laura Monteiro Magalhães 

 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 

 Ângela Moreira 

 Carla Cruz 

 Pedro Soares 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 André Pinotes Batista 

 Ivan Gonçalves 

 Joana Mortágua 

 Nilza de Sena 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Álvaro Batista 

 Ana Sofia Bettencourt 

 

 

 

 

 

  

 

  


