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ATA NÚMERO 182/XIII (4.ª) SL 

29 de julho de 2019 – 15h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
 

2. Aprovação de atas 

 

 Ata n.º 180, de 16 de julho, 10h00 

 Ata n.º 181, de 16 de julho, 14h30 

 Ata n.º 166, de 24 de abril 

 Ata n.º 165, de 23 de abril 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Retirada do Projeto de lei n.º 1174| XIII| 4, PSD, disposição interpretativa sobre propina, 

de votação final global 

 

3.2. Encerramento dos Grupos de Trabalho 

 

 

3.3. Aprovação das propostas de cartazes do Parlamento dos Jovens 

 

 

3.4. Aprovação de relatórios de audiências  

 

3.5. Redações finais de Projetos de Resolução e ata da última reunião 

 

 

4. Redação final do Projeto de lei n.º 1216/XIII/4.ª (PCP) – Garante a gratuitidade dos manuais 

escolares na escolaridade obrigatória no ensino público e do 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. Redação final do 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 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
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6. Redação final do Projeto de lei n.º 1173/XIII/4.ª (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da 

Avaliação do Ensino Superior 

 

 

7. Aprovação do relatório de atividades da Comissão respeitante à 4.ª Sessão Legislativa 

 

 

 

 

 
 

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 das reuniões n.º 165 e 166, de 23 e 24 de abril e 180 e 181, de 16 de julho, foram 
aprovadas por unanimidade pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Retirada do Projeto de lei n.º 1174| XIII| 4, PSD, disposição interpretativa sobre propina, 

de votação final global 

O Presidente da Comissão referiu que tendo sido levantadas questões em relação às consultas 

às associações de estudantes efetuadas no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de 

lei e tendo consultado os Deputados Coordenadores dos vários Grupos Parlamentares, retirou 

o texto final da iniciativa em causa da lista de iniciativas a sujeitar a votação final global e 

perguntou depois se consideravam que ainda se deviam desenvolver outras diligências nesta 

legislatura. Não se tendo registado intervenções, concluiu que a matéria seria discutida na 

próxima legislatura. 

 

3.4. Encerramento dos Grupos de Trabalho 

 

A Comissão deliberou encerrar os Grupos de Trabalho da Educação Especial, de 

Acompanhamento da Transferência de Competências na Educação, de Monitorização dos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43571
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Contratos de Legislatura e do Parlamento dos Jovens, tendo o Presidente da Comissão 

agradecido às Coordenadores dos mesmos o trabalho desenvolvido. 

 

3.3. Aprovação das propostas de cartazes do Parlamento dos Jovens 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP), na linha dos comentários que as Deputadas do CDS-PP 

tinham remetido anteriormente, manifestou-se no sentido de que a informação relevante (o 

tema deste ano, as datas) perde terreno para os emojis, que são uma ilustração, pelo que, 

embora concordando com a utilização do telemóvel, propôs que os cartazes sejam alterados, 

informando que se os mesmos se mantiverem o CDS-PP não os aprova. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) deixou para reflexão futura se os cartazes deviam ser aprovados 

pela Comissão ou unicamente pela equipa do Programa do Parlamento dos Jovens, manifestou 

que embora tivessem algumas dúvidas em relação aos cartazes entendia que não se deviam 

pronunciar sobre a parte estética das propostas de cartazes e não se oporia a que o Programa 

seguisse o seu caminho. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que a Comissão ao longo dos anos se tinha vindo a 

pronunciar sobre os cartazes e em relação aos deste ano entendia que a sua imagem 

corresponde ao objetivo político do tema selecionado, pelo que não se oporão. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que assumem que a proposta cumpre o objetivo político 

e também não se oporão. 

 

O Deputado Pedro Pimpão (PSD) realçou que os cartazes são importantes para apelarem à 

participação no Programa, concordou com a Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) no sentido de 

que o grande destaque dos cartazes vai para o telemóvel (que considerou apelativo e adequado) 

e não para o tema e deu acordo a que se pondere uma alteração em conformidade e o 

Presidente faça seguir depois os cartazes, sem necessidade de ouvir os Coordenadores. 

 

A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) reiterou que a mensagem devia ser ponderada, para que 

a substância do tema pudesse ser evidenciada, por forma a melhorar a leitura. 

 

A terminar, o Presidente da Comissão referiu que iria solicitar uma alteração que desse mais 

destaque aos temas e daria depois seguimento aos cartazes. 

 

 

3.4. Aprovação de relatórios de audiências  

 

Foram aprovados por unanimidade, pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP, 

os relatórios das audiências à AE2O / Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, ao 

Movimento Escolas de Loures sem amianto, a José Amorim de Sousa e outros - professores de 

Técnicas Especiais das Escolas Artísticas de Soares dos Reis e António Arroio - e ao Professor 

Carlos Florentino e outros, da Universidade de Lisboa. 
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3.5. Redações finais de Projetos de Resolução e ata da última reunião 

 

O Presidente da Comissão informou depois que os Projetos de Resolução ainda estavam em 

análise pela Divisão de Apoio ao Plenário para fixação das redações finais e, em princípio, as 

mesmas só seriam enviadas à Comissão se se justificasse a intervenção desta para esse efeito. 

Nesta sequência, foi consensualizado que se essas redações finais baixarem à Comissão, será 

feita a sua circulação pelos Coordenadores dos Grupos Parlamentares, para obter a sua anuência 

e se responder em conformidade. 

Foi também consensualizado que a ata da reunião do dia 29/7 circulará também pelos 

Coordenadores, para aprovação, em representação da Comissão. 

 

4. Redação final 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)  

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

5. Redação final do 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 

 

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

 

6. Redação final do Projeto de lei n.º 1173/XIII/4.ª (PSD) - 1ª Alteração ao Regime Jurídico da 

Avaliação do Ensino Superior 

 

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

 

7. Aprovação do relatório de atividades da Comissão respeitante à 4.ª Sessão Legislativa 

 

O relatório de atividades da Comissão, respeitante à 4.ª Sessão Legislativa, foi aprovado por 
unanimidade pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43416
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43573


5 
 

A terminar, o Presidente da Comissão agradeceu o trabalho e o apoio de todos os Deputados da 
Comissão, das 2 Deputadas Vice-Presidentes e dos serviços. 
 
O Deputado Porfírio Silva (PS) realçou o trabalho conjunto com todos os Deputados e transmitiu 
um agradecimento ao Presidente da Comissão, pela condução dos trabalhos. 
 
O Deputado Pedro Pimpão (PSD) transmitiu o reconhecimento pessoal e do PSD ao Presidente 
da Comissão, pela gestão dos trabalhos da mesma, bem como pelo relacionamento que teve 
com os vários Grupos Parlamentares. Realçou e elogiou depois o empenho de todo o pessoal de 
apoio da Comissão, de todos os Deputados Coordenadores, de todos os Grupos Parlamentares 
nos Grupos de Trabalho e salientou que pode haver divergências nas ideias ideológicas, mas 
convergência nos valores e houve elevação da Comissão, tendo defendido que a educação e a 
ciência são áreas cruciais para o desenvolvimento do país. 
 
A Deputada Joana Mortágua (BE) transmitiu um cumprimento aos Coordenadores dos Grupos 
Parlamentares, à Mesa da Comissão, ao pessoal dos serviços e deu ênfase ao bom trabalho de 
todos os Grupos Parlamentares. 
 
A Deputada Ilda Araújo Novo (CDS-PP) realçou o trabalho do pessoal dos serviços da Comissão, 
dos Grupos Parlamentares e a forma como foi desempenhada a presidência da Comissão. 
 
A Deputada Ana Mesquita (PCP) transmitiu agradecimentos a todos os Grupos Parlamentares e 
aos trabalhadores da Assembleia da República e deu realce à resposta, ao nível da Comissão e 
da Assembleia da República, dada a todos os cidadãos e entidades, para colaborarem na 
resolução dos problemas existentes. 
 
 

A reunião foi encerrada às 15:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 29 de julho de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 
(Alexandre Quintanilha)  
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

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


