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ATA NÚMERO 179/XIII (4.ª) SL 

10 de julho de 2019 – 10h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
 

2. Aprovação de atas 

 
Ata n.º 176, de 26 de junho 
Ata n.º 177, de 03 de julho 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Aprovação de relatórios 

 

4. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei (continuação) 

 

 Projeto de Lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante a gratuitidade dos manuais escolares 

na escolaridade obrigatória no ensino público  

 Projeto de Lei n.º 1218/XIII/4.ª (BE) – Gratuitidade dos manuais escolares para os 

alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do 

Ministério da Educação (segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto) 

 

5. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei  

 

  Projeto de lei n.º 16/XIII (1.ª) (Os Verdes) — Estipula o número máximo de alunos por 

turma 

 Projeto de lei n.º 148/XIII (1.ª) (PCP) — Estabelece medidas de redução do número de 

alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

 

 Projeto de lei n.º 154/XIII (1.ª) (BE) — Estabelece um número máximo de alunos por 

turma e por docente na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

 
 
 

6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 

 Projeto de Lei n.º 1174 | XIII (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39776
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
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7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

 

8. Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2019/XIII/4.ª (PSD) - Reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro  

 

 Projeto de Resolução n.º 2025/XIII/4.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente realização de obras de reabilitação e requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, em Oliveira de Azeméis, alocando a totalidade dos meios 

financeiros necessários 

 

 Projeto de Resolução n.º 2112/XIII/4.ª (BE) -  Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis 

 
 

9. Discussão de Projeto de Resolução 

 

  Projeto de Resolução n.º 2188/XIII/4 (BE) - Situação dos leitores de língua portuguesa 

em universidades estrangeiras 

 

10.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2247/XIII/4 (PCP) - Recomenda a integração dos leitores das 

instituições do ensino superior público  

 
 

11. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2249/XIII (PCP) - Respeito pelos direitos dos docentes do 

ensino artístico especializado 

12. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2243/XIII/4 (BE) - Índices salariais de professores de técnicas 

especiais de escolas secundárias artísticas 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
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13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2250/XIII (PCP) - Requalificação do Parque Escolar 

 

 

13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2252/XIII/4 (PSD) - Recomenda ao Governo o ensino de 

Suporte Básico de Vida nas escolas  

 

14. Data da próxima reunião  

 

 

 11 de julho de 2019 – 14h00? 

 16 de julho de 2019 – às 10h00  

 16 de julho de 2019 –às 14h00 

Reunião com delegação de Deputados do Parlamento de Timor às 14h00 

 Eventualmente na semana de 22 a 26 de julho, para fixação de redações finais  - A fixar 

consoante a receção das informações da DAPLEN 

 

 

 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
A proposta da Ordem do Dia, com os adiamentos que são referidos ao longo do texto, foi 

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

 

2. Aprovação de atas 

 
A aprovação da ata n.º 176, de 26 de junho, foi adiada. 
 
A ata n.º 177, de 03 de julho, foi aprovada por unanimidade, pelos Deputados presentes do PSD, 

PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 
 

3. Comunicações do Presidente 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43901
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43904
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3.1. Aprovação de relatórios 

Os relatórios da visita do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferência de 

Competências na Educação ao Agrupamento de Escolas Manuel Patrício, em Évora e da audição 

conjunta à Federação Nacional dos Professores, Federação Nacional de Educação e Federação 

Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores da Função Pública foram aprovados por 

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

 

4. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei (continuação) 

 

 Projeto de Lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante a gratuitidade dos manuais escolares 

na escolaridade obrigatória no ensino público  

 Projeto de Lei n.º 1218/XIII/4.ª (BE) – Gratuitidade dos manuais escolares para os 

alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do 

Ministério da Educação (segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto) 

 

A discussão e votação das iniciativas na especialidade iniciou-se na reunião da Comissão do dia 

9 de julho e continuou na reunião de 10 de julho, tendo nesta sido feitas intervenções pelas 

Deputadas Ana Sofia Bettencourt (PSD), Ana Mesquita (PCP), Odete João (PS) e Joana Mortágua 

(BE). A gravação das reuniões está disponibilizada na página dos respetivos projetos de lei no 

site da Assembleia da República. 

 

5. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei  

 

  Projeto de lei n.º 16/XIII (1.ª) (Os Verdes) — Estipula o número máximo de alunos por 

turma 

 Projeto de lei n.º 148/XIII (1.ª) (PCP) — Estabelece medidas de redução do número de 

alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

 

 Projeto de lei n.º 154/XIII (1.ª) (BE) — Estabelece um número máximo de alunos por 

turma e por docente na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

 
Iniciada a discussão e votação das iniciativas na especialidade, foram feitas intervenções pelas 

Deputadas Heloísa Apolónia (PEV), Ana Mesquita (PCP), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa 

(CDS-PP), Odete João (PS) e Nilza de Sena (PSD), que justificaram as posições dos respetivos 

Grupos Parlamentares. A votação foi feita globalmente em relação ao conjunto do articulado de 

cada projeto de lei e em simultâneo quanto às 3 iniciativas, tendo as mesmas sido rejeitadas, 

com os votos contra das Deputadas do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos a favor do BE e do 

PCP. A gravação da reunião está disponibilizada nos Projetos de lei.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43762
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39776
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40180
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6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 

 Projeto de Lei n.º 1174 | XIII (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

Adiado a pedido do PS. 

 

8. Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2019/XIII/4.ª (PSD) - Reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro  

 

 Projeto de Resolução n.º 2025/XIII/4.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à urgente realização de obras de reabilitação e requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, em Oliveira de Azeméis, alocando a totalidade dos meios 

financeiros necessários 

 

 Projeto de Resolução n.º 2112/XIII/4.ª (BE) - Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis 

 
Os Projetos de Resolução foram apresentados pelas Deputadas Helga Correia (PSD), Ana Rita 
Bessa (CDS-PP) e Luís Monteiro (BE), tendo participado no debate as Deputadas Maria Augusta 
Santos (PS) e Ana Mesquita (PCP). 

A informação da discussão dos Projetos de Resolução e a gravação da reunião estão disponíveis 
nos mesmos. 

 

9. Discussão de Projeto de Resolução 

 

  Projeto de Resolução n.º 2188/XIII/4 (BE) - Situação dos leitores de língua portuguesa 

em universidades estrangeiras 

Adiado a pedido do BE. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43511
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10.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2247/XIII/4 (PCP) - Recomenda a integração dos leitores das 

instituições do ensino superior público  

Adiado a pedido do BE. 

 
 

11. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2249/XIII (PCP) - Respeito pelos direitos dos docentes do 

ensino artístico especializado 

Os Projetos de Resolução nºs 2249/XIII e 2243/XIII foram discutidos conjuntamente. 

As iniciativas foram apresentadas pelos Deputados Ana Mesquita (PCP) e Luís Monteiro (BE), 
respetivamente, tendo participado também no debate as Deputadas Germana Rocha (PSD), 
Odete João (PS) e Ana Rita Bessa (CDS-PP). Terminado o debate e tendo em vista permitir a 
conclusão do processo das 2 iniciativas no dia 19 de julho, próximo e último dia de votações no 
Plenário, foi consensualizado que o BE e o PCP apresentariam um texto conjunto, que segue 
como texto final para votação no Plenário, reservando os vários Grupos Parlamentares o 
respetivo sentido de voto para essa votação. 

A informação da discussão dos Projetos de Resolução e a gravação da reunião estão disponíveis 
nos mesmos. 

 

12. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2243/XIII/4 (BE) - Índices salariais de professores de técnicas 

especiais de escolas secundárias artísticas 

Esta iniciativa foi discutida conjuntamente com o Projeto de Resolução n.º 2249/XIII, nos termos 
referidos acima. 

 

13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2250/XIII (PCP) - Requalificação do Parque Escolar 

O Projeto de Resolução foi apresentado pela Deputada Ângela Moreira (PCP), tendo participado 
no debate as Deputadas Susana Amador (PS), Álvaro Batista (PSD), Joana Mortágua (BE) e Ana 
Rita Bessa (CDS-PP). 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43900
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43893
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43901
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A informação da discussão do Projeto de Resolução e a gravação da reunião estão disponíveis 
no mesmo. 

 

 

13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução n.º 2252/XIII/4 (PSD) - Recomenda ao Governo o ensino de 

Suporte Básico de Vida nas escolas  

O Presidente da Comissão informou que o Projeto de Resolução foi redistribuído à 9.ª Comissão, 

a pedido do PSD. 

 

14. Data da próxima reunião  

 

 

 16 de julho de 2019 – às 10h00  

 16 de julho de 2019 –às 14h00 

Reunião com delegação de Deputados do Parlamento de Timor às 14h00 

 Eventualmente na semana de 22 a 26 de julho, para fixação de redações finais  - A fixar 

consoante a receção das informações da DAPLEN 

 
 

 
 

A reunião foi encerrada às 12:35 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 2019 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

(Alexandre Quintanilha)  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43904
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 
 Álvaro Batista 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Ivan Gonçalves 
 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 Pimpão 
 Sandra Pontedeira 
 Sónia Fertuzinhos 
 Susana Amador 
 Ângela Moreira 
 Helga Correia 
 Heloísa Apolónia 
 Liliana Silva 
 Odete João 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista 
 Pedro Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ilda Araújo Novo 
 Porfírio Silva 
 
 


