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ATA NÚMERO 180/XIII (4.ª) SL 

16 de julho de 2019 – 10h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
 

2. Aprovação de atas 

 
Ata n.º 169, de 07 de maio 
Ata n.º 176, de 26 de junho 
Ata n.º 178, de 09 de julho 
Ata n.º 179, de 10 de julho 
 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Email dos peticionários da Petição n.º 566/XIII/4.ª - Solicitam a adoção de medidas com 

vista à obrigatoriedade de disponibilização de condições para as sestas, para crianças 

até à entrada na primária 

o Os peticionários questionam demora do agendamento da discussão no 

Plenário, sendo que o relatório final foi enviado em fevereiro de 2019 e indicam 

que falta sesta vai afetar milhares de alunos 

o Pedem indicação das providências desencadeadas 

 

3.2. Relatório da audição da FESAP pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento da 

Transferência de Competências na Educação 

 

3.3. Relatório da visita ao Agrupamento de Escolas Leal da Câmara , em Rio de Mouro, pelo 

Grupo de Trabalho da Educação Especial  

 

3.4. Relatório da visita ao Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, no Seixal, pelo  

Grupo de Trabalho da Educação Especial  

 

3.5. Texto Final e Relatório de Votação dos Projeto de Lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante 

a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória no ensino público  e 

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) 

 

3.6. Temas finais do Parlamento dos jovens – sessão de 2019/2020 

 

 

4. Apreciação e votação de parecer de projeto de lei 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13250
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 Projeto de Lei n.º 1226/XIII (BE), Contabilização de dias de serviço para efeitos de 

proteção social dos docentes colocados em horários incompletos 

 Deputado Relator: Álvaro Batista (PSD) 

 

5. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1121/XIII/4.ª (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 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 

 Projeto de Lei n.º 1174/XIII/4.ª (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII/4.ª (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

 

8. Discussão de Projeto de Resolução 

 

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

em universidades estrangeiras 

 

9.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

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

instituições do ensino superior público  

 

10. Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 303/XIII/1 (PCP), Por uma Escola Pública e inclusiva em toda a 

escolaridade obrigatória 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43820
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43806
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
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 Projeto de Resolução 1609/XIII/3ª (PEV) - Garantia de uma escola pública e inclusiva 

em toda a escolaridade obrigatória 

 

11.  Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 1673/XIII/3 (PCP), Recomenda ao Governo que estude a 

possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar 

 Projecto de Resolução n.º 2151/XIII (PAN) - Promove a criação de condições para a 

prática da sesta das crianças do ensino pré-escolar 

 

12. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2084/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que crie o Grupo de 

Recrutamento nas áreas da Expressão Dramática e do Teatro 

 

13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2116/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que se uniformize o 

sistema de avaliação docente no ensino superior salvaguardando o princípio do 

tratamento mais favorável 

 

14.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 914/XIII/2 (PEV), Sobre a elaboração do Programa Nacional de 

Educação para a Sustentabilidade 

 

15. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 913/XIII/2 (PEV), Recomenda a implementação de um regime 

similar ao dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros de Recursos para os 

coordenadores do Projeto Eco-escolas 

 

16. Apreciação e votação de admissibilidade da petição 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42614
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42725
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43739
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43630
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43681
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41457
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453
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 Petição 640/XIII/4 - Ana Maria Marques Galvão Abreu e outros– “Solicitam a  abertura 

de turmas financiadas com contrato de associação na escola Evaristo Nogueira” 

o Subscritores: 2211 

o Deputado Relator (PS) 

 

17. Redação Final da Proposta de Lei n.º 196/XIII/4.ª, solicitando autorização para a criar um 

sistema de recolha, registo e análise de dados sobre a ciência e tecnologia. 

 

 

18. Data da próxima reunião  

 

 16 de julho – 14h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

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

2. Aprovação de atas 

 
As atas n.º 169, 176, 178 e 179, de 07 de maio, 26 de junho, 9 e 10 de julho, respetivamente, 
foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. O Presidente referiu que os peticionários da Petição n.º 566/XIII/4.ª - Solicitam a adoção 

de medidas com vista à obrigatoriedade de disponibilização de condições para as sestas, 

para crianças até à entrada na primária - questionam a demora do agendamento da sua 

discussão no Plenário, sendo que o relatório final foi enviado para esse efeito em fevereiro 

de 2019, pelo que, atento o prazo legal, há um atraso de 3 meses. Os peticionários pediram 

ainda as diligências possíveis e indicaram que a falta de sesta vai continuar a afetar 

milhares de alunos. 

Analisada a situação, foi consensualizado remeter o pedido ao Presidente da Assembleia, 

atenta a sua competência em relação à fixação da agenda do Plenário e informar os 

peticionários sobre a discussão do Projeto de Resolução 1673/XIII/3 (PCP), Recomenda ao 

Governo que estude a possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar e do 

Projeto de Resolução n.º 2151/XIII (PAN) - Promove a criação de condições para a prática 

da sesta das crianças do ensino pré-escolar e a votação dos mesmos. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43693
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42725
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43739
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3.2. O relatório da audição da FESAP, Federação de Sindicatos da Administração Pública e de 

Entidades com Fins Públicos, pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento da 

Transferência de Competências na Educação, foi aprovado por unanimidade pelos 

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

 

3.3. O relatório da visita ao Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, em Rio de Mouro, pelo 

Grupo de Trabalho da Educação Especial, foi aprovado por unanimidade pelos Deputados 

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

 

3.4. O relatório da visita ao Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, no Seixal, pelo Grupo 

de Trabalho da Educação Especial, foi aprovado por unanimidade pelos Deputados 

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

 
3.5. Tendo sido distribuído o texto final e o relatório de votação dos Projetos de Lei abaixo 

referidos, o PS propôs uma alteração na parte final da alínea b) do n.º 4 do artigo 5.º da Lei 

n.º 47/2006, de 28 de agosto, substituindo a expressão “… dos exames” pela expressão “… 

dessas disciplinas”.  

 

 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) 

O texto final, com a alteração do PS, e o relatório de votação foram aprovados com os votos 

a favor dos Deputados do PSD, do PS, do BE e do PCP e a abstenção dos do CDS-PP.  

 

3.6. Por proposta do Presidente da Comissão, em articulação com a Deputada Margarida 

Balseiro Lopes (PSD), Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, 

foram aprovados os temas seguintes para a sessão de 2019/2020 do Programa Parlamento 

dos jovens: 

 Ensino Básico -  Violência doméstica e no namoro: da sensibilização à ação! 

 Ensino Secundário -  Violência doméstica e no namoro: como garantir o respeito e a 

igualdade? 

 

4. Apreciação e votação de parecer de projeto de lei 

 

 Projeto de Lei n.º 1226/XIII (BE), Contabilização de dias de serviço para efeitos de 

proteção social dos docentes colocados em horários incompletos 

O relator, Deputado Álvaro Batista (PSD), fez a apresentação do parecer, que foi depois 
aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43820
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5. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1121/XIII/4.ª (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 

O Deputado André Silva (PAN) referiu que tinha sido distribuído um mapa comparativo do 

Projeto de Lei e da proposta de alteração do PS e que posteriormente tinham apresentado 

ambos uma proposta de texto conjunto, propondo que fosse feita a votação desta proposta, o 

que obteve consenso. Foram feitas intervenções iniciais pelos Deputados Ana Mesquita (PCP), 

Luis Monteiro (BE), Porfírio Silva (PS), Duarte Marques (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS-PP) e 

procedeu-se depois à votação. 

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação da reunião estão disponíveis no Projeto de Lei. 

 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei 

 

 Projeto de Lei n.º 1174/XIII/4.ª (PSD), Disposição interpretativa sobre propina 

 

Foram feitas intervenções iniciais pelos Deputados Porfírio Silva (PS), Ana Mesquita (PCP), Luis 

Monteiro (BE), Duarte Marques (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS-PP).  

 

O Deputado Duarte Marques (PSD), tendo presente o parecer do Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior sobre o Projeto de Lei, propôs ainda a inclusão no mesmo de um novo artigo 

4.º, com a epígrafe “entrada em vigor” e com o seguinte texto “A presente lei entra em vigor no 

ano letivo 2020-2021. 

 

O Projeto de Lei, com inclusão do novo artigo 4.º, foi votado globalmente em relação ao 

conjunto do articulado, tendo sido aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD e do 

CDS-PP, os votos contra dos do PS e a abstenção dos do BE e do PCP.  

 

O texto final, o relatório de votação e a gravação da reunião estão disponíveis no Projeto de Lei. 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projeto de Lei  

 

 Projeto de Lei n.º 1173/XIII/4.ª (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da Avaliação do 

Ensino Superior  

Foram depois feitas intervenções iniciais pelos Deputados Duarte Marques (PSD), Ana Mesquita 

(PCP), Luis Monteiro (BE) e Porfírio Silva (PS) e procedeu-se depois à votação.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
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O texto final, o relatório de votação e a gravação da reunião estão disponíveis no Projeto de Lei. 

 
 

8. Discussão de Projeto de Resolução 

 

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

em universidades estrangeiras 

Adiado para a reunião da tarde. 

 

9.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

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

instituições do ensino superior público  

Adiado para a reunião da tarde.  

 

10. Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 303/XIII/1 (PCP), Por uma Escola Pública e inclusiva em toda a 

escolaridade obrigatória 

 Projeto de Resolução 1609/XIII/3ª (PEV) - Garantia de uma escola pública e inclusiva 

em toda a escolaridade obrigatória 

Intervieram na discussão conjunta os Deputados Diana Ferreira (PCP), Sandra Pontedeira (PS), 
Luís Monteiro (BE), Manuela Tender (PSD), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Heloísa Apolónia (PEV).  

A informação da discussão e a respetiva gravação estão disponíveis nos Projetos de Resolução.  

 

11.  Discussão de Projetos de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 1673/XIII/3 (PCP), Recomenda ao Governo que estude a 

possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar 

 Projeto de Resolução n.º 2151/XIII (PAN) - Promove a criação de condições para a 

prática da sesta das crianças do ensino pré-escolar 

Intervieram na discussão conjunta os Deputados Diana Ferreira (PCP), Luís Monteiro (BE), Maria 
Augusta Santos (PS), Ilda Araújo Novo (CDS-PP) e Pedro Pimpão.  

A informação da discussão e a respetiva gravação estão disponíveis nos Projetos de Resolução.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43806
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42614
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42725
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43739
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12. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2084/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que crie o Grupo de 

Recrutamento nas áreas da Expressão Dramática e do Teatro 

Intervieram na discussão os Deputados Ana Mesquita (PCP), Odete João (PS), Ilda Araújo Novo 
(CDS-PP), Luís Monteiro (BE) e Germana Rocha (PSD).  

A informação da discussão e a respetiva gravação estão disponíveis no Projeto de Resolução.  

 

13. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 2116/XIII/4 (PCP), Recomenda ao Governo que se uniformize o 

sistema de avaliação docente no ensino superior salvaguardando o princípio do 

tratamento mais favorável 

Adiado para a reunião da tarde.  

 

14.  Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 914/XIII/2 (PEV), Sobre a elaboração do Programa Nacional de 

Educação para a Sustentabilidade 

Adiado para a reunião da tarde.  

 

15. Discussão de Projeto de Resolução 

 

 Projeto de Resolução 913/XIII/2 (PEV), Recomenda a implementação de um regime 

similar ao dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros de Recursos para os 

coordenadores do Projeto Eco-escolas 

Adiado para a reunião da tarde.  

 

16. Apreciação e votação de admissibilidade da petição 

 

 Petição 640/XIII/4 - Ana Maria Marques Galvão Abreu e outros – “Solicitam a abertura 

de turmas financiadas com contrato de associação na escola Evaristo Nogueira” 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43630
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43681
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41457
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453
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A apreciação da admissibilidade da petição, com 2.211 subscritores, foi adiada para a reunião 

da tarde. 

 

17. Redação Final da Proposta de Lei n.º 196/XIII/4.ª, solicitando autorização para a criar um 

sistema de recolha, registo e análise de dados sobre a ciência e tecnologia. 

 

A aprovação da redação final foi adiada para a reunião da tarde. 

 

 

18. Data da próxima reunião  

 

 16 de julho – 14h30 

 29 de julho - tarde 

 

A reunião foi encerrada às 13:18 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 16 de julho de 2019 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 

(Alexandre Quintanilha)  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43693
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Quintanilha 
 Álvaro Batista 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 André Pinotes Batista 
 Ilda Araújo Novo 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Lúcia  Araújo Silva 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Sónia Fertuzinhos 
 Susana Amador 
 André Silva 
 Duarte Marques 
 Heloísa Apolónia 
 Odete João 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ivan Gonçalves 
 Joana Mortágua 
 Pedro Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 

 


