
Propostas na área da

Educação



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 5.º da Proposta de Lei: Artigo 5.º
Afetação do produto da alienação e oneração de imóveis

1 - […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […].
e)  À despesa com a construção, a manutenção ou a aquisição de imóveis para 

aumentar e diversificar a capacidade de oferta da rede pública de creches 

e educação pré-escolar.

2 - […]:
a) […];
b) […]; 
c) […];
d) […]; 
e) […];
f)[…];



g) No Ministério da Educação e Ciência, a despesas necessárias à construção ou manutenção de infraestruturas ou aquisição de bens destinados a atividades de ensino, investigação e desenvolvimento e às despesas previstas na alínea  b)  e 

e) do número anterior;
3 - […].4- […].

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Exposição de motivos:O desenvolvimento da rede de oferta de cuidados para a infância tem resultado de medidas sociais conjuntas de duas tutelas – a da Educação e a da Solidariedade e Segurança Social. No que diz respeito à faixa etária entre os 0-3 anos, do âmbito do MSSS, existem a rede privada e a rede solidária, esta última sustentada nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Segundo dados de agosto de 2012 do MSSS, estão sob sua tutela  direta  25  equipamentos  destinados  à  infância  e  pré-escolar,  garantindo  3519 lugares às crianças das localidades abrangidas. Relativamente  às  crianças  com idades  entre  3-6  anos,  apesar  de  na  primeira década do ano 2000 se ter verificado um aumento na capacidade de resposta ao nível dos estabelecimentos de educação para a infância, desde o ano letivo 2006/2007 que esta tem vindo a diminuir (Estado da Educação 2011, Conselho Nacional de Educação). Na realidade, o aumento verificado deveu-se ao reforço da rede privada em detrimento da rede pública – esta última com perdas acentuadas nos últimos 4 anos. Globalmente, constata-se  ao  longo  do  10  anos  de  referência  um  saldo  positivo  de  405 estabelecimentos, dos quais 56 públicos e 349 privados, correspondendo a um aumento de 6% em 2009/2010 por comparação ao ano letivo de 1999/2000. Desta variação, o contributo da rede pública corresponde apenas a 1%. A partir de 2006/2007 verifica-se, inclusivamente,  um  decréscimo  acentuado  da  rede  pública,  em  benefício  da  oferta privada – havendo neste ano letivo o total de 4684 estabelecimentos públicos (2172 privados) e em 2009/2010 baixa para 4525 estabelecimentos de educação pré-escolar públicos (2454 privados). 



Esta redução da oferta pública não significa, porém, diminuição da procura. De acordo com dados da Inspeção Geral da Educação, em todas as regiões do território nacional, os jardins-de-infância continuam a não admitir crianças por falta de vaga nos seus estabelecimentos. Ora, estes dados colocam, necessariamente, alguns desafios ao nível do acesso das populações. Perante a retração que se vem verificando na oferta pública e consequente deslocação para o sector privado e IPSS, a pressão da procura pode gerar situações de sobrelotação dos estabelecimentos e consequente geração de desigualdade  de  oportunidades  no  acesso  à  educação  de  infância,  quer  em  termos socioeconómicos quer em termos geográficos.Neste contexto, o Estado deve procurar garantir o alargamento da oferta pública de creches e da rede de educação pré-escolar, destinados a crianças dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6 anos de idade, por via de dotação orçamental.
O  Grupo Parlamentar  do Bloco de  Esquerda propõe o aditamento do Artigo  5.º-B à Proposta de Lei, com a seguinte redação:

Artigo 5.º-B

Programa de alargamento da oferta pública de creches e rede de educação pré-

escolar

1 – Durante o ano de 2013, devem o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social alargar – através da manutenção e qualificação do que já  existe  e  abrindo  onde  haja  carência  –  a  capacidade  de  resposta  de  creches  e  de  educação pré-escolar em todas as regiões do país no sentido de concretizar a equidade no acesso de toda a população abrangida.2  –  A manutenção,  qualificação  e  alargamento da oferta  pública  referidos  no  ponto anterior é  acompanhada por uma equipa de monitorização sob a tutela conjunta da Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário e do Instituto da Segurança Social,  I.P.. 3- A construção, a manutenção ou a aquisição de imóveis para aumentar e diversificar a  capacidade de  oferta  da  rede pública  de creches  e  educação pré-escolar  provém da afetação do produto da alienação e oneração de imóveis nos termos do artigo 5.º.»
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar  do Bloco de  Esquerda propõe o aditamento do Artigo  8.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Capítulo II

Disciplina orçamental e modelos organizacionais

Artigo 8.º - A
Cessação dos contratos com o ensino particular e cooperativo1 – Durante o ano letivo 2013/2014 não serão celebrados quaisquer contratos simples entre  o  Ministério  da  Educação  e  Ciência  e  instituições  de  ensino  particular  e cooperativo.2 – Até ao início do ano letivo 2013/2014,  o Ministério da Educação e Ciência deve proceder à cessação dos contratos de associação com instituições de ensino particular e cooperativo onde exista oferta da rede pública de estabelecimentos de ensino.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Eliminação

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  eliminação  do  artigo  29.º  da Proposta de Lei:
Artigo 29.º

Contratos de docência e investigação

Eliminar

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Estimativa orçamental  5 Mil professores (decréscimo do n.º de colocações para 

o ano letivo de 2012/2013) * 1234 euros (média das compensações a pagar por 

decisão judicial) = 6 171 422 euros

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 43.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 43.º - A

Pagamento da compensação por caducidade de contrato dos docentes 

contratados a termo certo

O Ministério da Educação e Ciência efetua o pagamento da compensação por caducidade do  contrato  de  trabalho  dos  professores  contratados  a  termo  certo,  sempre  que  a caducidade do contrato a termo não decorra  da vontade do trabalhador e  este  não obtenha uma nova colocação que lhe assegure a manutenção de uma relação jurídica de emprego público.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Eliminação

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  eliminação  do  artigo  58.º  da Proposta de Lei:
Artigo 58.º

Recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas

Eliminar

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 58.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 58.º-A 

Atualização das bolsas atribuídas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia

É  aprovado  o  regime  que  procede  à  atualização  extraordinária  dos  montantes constantes  da tabela  do valor  das  bolsas  atribuídas  pela  Fundação para  a Ciência  e Tecnologia  e  instituído  um  mecanismo  de  atualização  permanente  das  Bolsas  de Investigação, que faz parte integrante da presente lei e consta dos seguintes artigos:
«Artigo 1.º Atualização extraordinária 

A tabela dos montantes correspondentes ao valor das bolsas de investigação atribuídas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia é, extraordinariamente, actualizada em 2013 nos seguintes termos:
a) Em 10% do valor atualmente atribuído as bolsas de investigação científica cujo valor seja inferior a 800€;b) Em 5% do valor atualmente atribuído às bolsas de investigação científica cujo valor se encontre entre 800€ e 1000€;
c) Em 2% do valor atualmente atribuído às bolsas de investigação científica cujo valor seja superior a 1000€.



Artigo 2.ºMecanismo Permanente de Atualização 
As bolsas  atribuídas  pela Fundação para  a Ciência e  Tecnologia  estão sujeitas a  um mecanismo permanente  de  atualização,  cujo  aumento  está  indexado  ao aumento da função pública definido em cada Orçamento do Estado.»

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

NOTA: Prevê-se a contratação de mais 130 doutorados em relação à proposta de lei do  orçamento, no sentido de manter o mesmo número de investigadores doutorados no Sistema Científico Tecnológico Nacional no ano de 2013, tendo em conta os contratos do Compromisso Ciência anteriormente celebrados e que terminam no ano 2013 (dados do número de contratações fornecidos pela Secretaria de Estado da Ciência).
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 59º da Proposta de Lei:

“Artigo 59.º
Contratação de doutorados para o Sistema Científico Tecnológico Nacional1- Durante o ano de 2013, a FCT, I.P., pode financiar até ao limite máximo de 530 novas contratações de doutorados para o exercício de funções de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico avançado em instituições, públicas e privadas, do Sistema Científico Tecnológico Nacional, no montante de despesa pública total de € 11 792 500. 2- […].3- Eliminar. 4- […].”

As Deputadas e os Deputados, 



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 59.º - A, com a seguinte redação:
Artigo 59.º - A

Integração dos falsos bolseiros de investigação nos quadros dos centros e 

unidades de investigação

São integrados nos quadros dos centros e unidades de investigação todos os bolseiros que se encontrem a desenvolver investigação científica que não seja parte integrante de um programa de formação com vista à obtenção dum grau superior. 

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 59º-B à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Capítulo III

Disposições relativas a trabalhadores do setor público, aquisição de serviços, 

proteção social e aposentação ou reforma

“Artigo 59º - B

Vinculação de docentes contratados dos estabelecimentos de ensino pré-escolas, 

básico e secundário

1 – Durante o ano de 2013, deve o Ministério da Educação e Ciência proceder à abertura de um procedimento concursal,  a ter efeitos no início do ano letivo 2013/2014, com vista à vinculação dos docentes contratados a termo certo nos quadros de escola e à sua  integração na carreira docente.2 – A definição das necessidades permanentes do sistema educativo tem como critério as  vagas  que  tenham sido  colocadas  a  concurso  de  preenchimento  de  necessidades transitórias por três anos sucessivos, ou que, durante esse mesmo período temporal, tenham sido preenchidas mediante o recurso à renovação de contratos a termo certo de docentes.3 – Os docentes que integraram os quadros de escola e que ingressaram na carreira docente  mediante  o  procedimento  concursal  previsto  no  presente  artigo  são reclassificados tendo em conta os anos de serviço prestados no sistema educativo.”



Os Deputados e as Deputadas,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 59.º-C à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Capítulo III

Disposições relativas a trabalhadores do setor público, aquisição de serviços, 

proteção social e aposentação ou reforma

“Artigo 59.º - C

Recrutamento de assistentes operacionais para prestação de trabalho nos 

estabelecimentos públicos de ensino pré-escolar, básico e secundário 

1 – Durante o ano de 2013, deve o Ministério da Educação e Ciência proceder à abertura de um procedimento concursal com vista à vinculação de assistentes operacionais nos quadros de agrupamentos de escolas ou escolas não integradas, e à sua integração na carreira do regime geral dos trabalhadores em funções públicas.
2 – O número de vagas colocadas a concurso tem como critério o cumprimento dos rácios de funcionários não docentes definidos na portaria nº 1049-A/2008, de 16 de setembro.”

Os deputados e as deputadas,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 59.º-D à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
«Artigo 59.º-D

Contratação dos profissionais das atividades de enriquecimento curricular

A partir do ano letivo 2013/2014, o Ministério da Educação e Ciência assegura, através das  suas  estruturas  descentralizadas  de  administração  escolar,  e  mediante procedimentos  concursais,  o  processo  de  seleção  e  contratação  dos  professores  e  técnicos das atividades de enriquecimento curricular no 1º. ciclo do ensino básico.»
 As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Nota: os valores indicados no n.º 5 resultam da atualização das verbas para transportes escolares em função dos valores da inflação acumulada de 2011 e 2012.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 88.º da Proposta de Lei:

Artigo 88.º

Descentralização de competências para os municípios no domínio da educação1 – (…).2 – (…).a) Pessoal não docente do ensino básico, cumprindo os rácios estabelecidos na 

Portaria nº. 1049-A/2008, de 16 de Setembro;b) Eliminar;c) (…).3 – (…).4 – (…).5 – É inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado uma verba de € 25 107 496 destinada ao pagamento das despesas a que se refere o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º . 144/2008, de 28 de Julho, alterado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro.6 – (…).7 – Fica o Governo autorizado a transferir para os Municípios as verbas resultantes dos encargos  suportados  com  o  transporte  de  alunos  do  1º  ciclo  determinados  pelo reordenamento  da  rede  escolar,  bem  como  os  advenientes  do  alargamento  da escolaridade obrigatória para 12 anos.»As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

NOTA: atualização das verbas para transportes escolares em função da taxa de inflação prevista,  e  as  atividades  de enriquecimento curriculares  deixam de ser competência transferida para as autarquias.
O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  alteração  do  artigo  9.º  e  a revogação do 11.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, previstos no artigo 97.º  da Proposta de Lei:

Artigo 97.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho1 - Os artigos 4.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas Leis n.ºs 3 -B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:«Artigo 9.º[…]1- […].2- Em 2013, as transferências de recursos para pagamento das despesas a 

que  se  refere  o  presente  artigo  são  atualizadas  nos  termos 

equivalentes à inflação prevista.3- […].»



2 – (NOVO) É revogado o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho,  

alterado pelas Leis n.ºs 3 -B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 

e 64-B/2011, de 30 de dezembro.

As Deputadas e os Deputados, 



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Exposição de motivos:As famílias portuguesas são das que mais gastam com a aquisição de manuais escolares no espaço da União Europeia.  Apesar de diversas iniciativas no sentido de atenuar  o  impacto da compra de  manuais  escolares  no orçamento das  famílias  este mantém-se demasiado custoso, com os manuais a preços exorbitantes, acumulando-se o desperdício de manuais quase novos que não voltam a ser utilizados. Os  manuais  escolares  são  um  recurso  educativo  essencial  nos  processos educativos.  Isto  significa  que  o  Estado  deve  proporcionar  a  todos  e  a  cada  um dos alunos do ensino básico o acesso gratuito a esses manuais. Os desafios que hoje se colocam ao direito à igualdade perante a escola pública exigem modelos inovadores de promoção da igualdade e racionalidade na gestão dos recursos. Propomos, por isso, a adopção de um programa experimental faseado que permita, no espaço de quatro anos implementar de um sistema de empréstimos de 

manuais  no  ensino  básico,  fornecendo  gratuitamente  a  todos  os  alunos  da escolaridade. Assim, no primeiro ano do programa – e relativo à proposta orçamental de 2013 - o Estado garantiria, por via de dotação orçamental, a aquisição dos manuais adoptados pelas escolas para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. No segundo ano, faria o mesmo para o 2.º ciclo, no terceiro ano os manuais relativos ao 3.º ciclo, e, por fim, para  o ensino secundário. 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 106.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:



Capítulo V

Segurança Social

Artigo 106.º - A

Programa de distribuição gratuita de manuais escolares na escolaridade 

obrigatória

1 – É criado um programa faseado de distribuição gratuita de manuais escolares na escolaridade obrigatória, que funcionará por ciclos de quatro anos com recurso a bolsa de empréstimo universal.
2  -  Em quatro anos sucessivos,  o  Ministério  da  Educação providencia  às escolas  da escolaridade  obrigatória  a  dotação  orçamental  necessária  à  aquisição  de  manuais escolares  para  todos  os  alunos,  sendo  que  esses  manuais  constituem  a  bolsa  de empréstimo universal.
3  –  A  dotação  orçamental  do  Ministério  da  Educação  na  constituição  da  bolsa  de empréstimo de manuais escolares opera nos seguintes termos: 

a) No primeiro ano de implementação do programa experimental, o Ministério da  Educação  providencia  as  verbas  necessárias  à  de  aquisição  de  manuais escolares relativos ao 1º ciclo para a totalidade dos alunos;
b) No segundo ano de implementação do programa, o Ministério da Educação providencia as verbas necessárias à aquisição de manuais escolares relativos ao 2º ciclo para a totalidade dos alunos;
c)  No terceiro ano de implementação do programa,  o Ministério da Educação providencia as verbas necessárias à aquisição de manuais escolares relativos ao 3º ciclo para a totalidade dos alunos;
d)  No  quarto  ano  de  implementação  do  programa,  o  Ministério  da  Educação providencia  as  verbas  necessárias  à  aquisição  de  manuais  escolares  para  a totalidade dos alunos inscritos no ensino secundário.



4  -  No  final  de  cada  ano  lectivo,  os  alunos  devem  devolver  os  manuais,  que  serão disponibilizados aos novos alunos no ano lectivo seguinte, e deve ser feita pelas escolas uma contabilização dos manuais extraviados ou excessivamente danificados, de modo a adquirir novos ou fazer face a um número maior de alunos inscritos.
5 - Os princípios e regras gerais a que deve obedecer a bolsa de empréstimo a que se refere o número anterior são definidos por despacho do Ministro da Educação e Ciência,  a publicar no prazo de três meses a contar da data de entrada em vigor do presente diploma.
6 – No ano lectivo 2013/2014, o Ministério da Educação e Ciência inicia o programa faseado  de  distribuição  gratuita  de  manuais,  providenciando  as  verbas  relativas  à distribuição gratuita dos manuais  a  todos os  alunos inscritos  no 1.º  ciclo  do ensino básico.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 106.º-B à Proposta de Lei, com a seguinte redacção:
Capítulo V

Segurança Social

Artigo 106.º - B

Reforço da ação social escolar na comparticipação dos manuais escolaresNo ano letivo 2013/2014, os alunos que frequentam 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou ensino secundário beneficiam do reforço na comparticipação dos manuais escolares, nos seguintes termos: 
a) Os apoios sócio-educativos relativos aos alunos abrangidos pelo Escalão A da ação social escolar contemplam a comparticipação a 100 por cento dos gastos relativos aos manuais escolares adotados pelas respetivas escolas e agrupamentos escolares; 
b) Os apoios sócio-educativos relativos aos alunos abrangidos pelo Escalão B da ação social escolar contemplam a comparticipação a 80 por cento dos gastos relativos aos manuais escolares adotados pelas respetivas escolas e agrupamentos escolares.»

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Exposição de motivos:O chamado “processo de Bolonha” veio introduzir um conjunto significativo de alterações na estrutura do sistema de ensino superior em Portugal, nomeadamente no sistema de atribuição de graus académicos. Enquanto, no passado, a frequência de 4 a 5 anos  de  ensino  superior  habilitava  à  aquisição  do  grau  de  licenciado,  no  sistema actualmente em vigor a frequência com sucesso do mesmo número de anos permite a aquisição do grau de mestre. Este rearranjo da formação superior em ciclos de formação trouxe um aspeto que não pode ser descurado: o aumento substancial do valor das propinas que são exigidas para a frequência  do segundo ciclo  de estudos superiores.  De facto,  à  excepção dos chamados mestrados integrados, as propinas relativas à frequência dos segundos ciclos de formação são livremente fixadas pelos órgãos das instituições de ensino superior. No contexto de estrangulamento orçamental  das instituições do ensino superior,  muitas recorrem às propinas do segundo ciclo como forma de compensar o desinvestimento do Estado  dos  últimos  anos  no  ensino  superior.  Assim,  para  completar  4  a  5  anos  de formação superior os estudantes e as suas famílias pagam hoje muitas vezes o dobro do que pagavam no sistema anterior ao Processo de Bolonha para obter uma formação correspondente ao mesmo número de anos de frequência no ensino superior. Estamos perante uma situação inaceitável – muitos cidadãos e,  em particular,  muitos jovens não prosseguem os seus estudos e a sua formação, com as consequências conhecidas  na  sua  entrada  no  mercado  de  trabalho,  exclusivamente  por  razões  de incapacidade financeira para suportar os custos das propinas exigidas pelas instituições de ensino superior.O  Bloco  de  Esquerda  tem  defendido  sempre  a  abolição  das  propinas  como condição de frequência do ensino superior. A imposição de propinas cria obstáculos no 



acesso  à  formação  superior  para  as  famílias  de  rendimentos  baixos  e  médios,  desincentivando a formação superior num país que já conhece a desigualdade no acesso a tantos direitos e bens públicos e que simultaneamente tanto necessita de melhorar as suas  qualificações.  Torna-se  por  isso  fundamental  reconhecer  as  dificuldades financeiras que hoje se colocam a uma parte significativa da população, e em particular  aos mais jovens e às suas famílias, no prosseguimento de estudos superiores e tentar minimizá-las no actual contexto. 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 106.º - C à Proposta de Lei, com a seguinte redacção:

Artigo 106.º - C

Equiparação do valor das propinas de 1.º e 2.º ciclos de estudos do ensino 

superior

As propinas pagas na frequência do ciclo de estudos com vista à obtenção de grau de mestre têm o mesmo valor máximo dos valores máximos estabelecidos para o ciclo de estudos relativo à obtenção de grau de licenciado.  

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Exposição de motivos:Num país com fracas qualificações de grau superior, designadamente grau de mestre, e com salários bem abaixo da média europeia, os valores das propinas são inibidores da aposta na formação superior para largos setores da população. A  situação  criada  pelos  valores  estabelecidos  à  frequência  de  ciclos  de  estudos superiores leva a que haja casos em que os Serviços de Ação Social de determinadas  instituições  de  ensino  superior  estabeleçam  programas  de  apoio  financeiro extraordinário, apenas para auxiliar os estudantes carenciados a pagar propinas. Esta situação é inaceitável. Os estudantes que se encontram em situações financeiras difíceis devem  estar  isentos  do  pagamento  de  propinas  –  esta  regra  deve  aplicar-se  aos estudantes  bolseiros  de  todos  os  escalões  da  Ação  Social  Escolar.  Só  através  deste mecanismo  se  permite  que  o  sistema  de  Ação  Social  Escolar  cumpra  a  sua  função: permitir  a  frequência  do  Ensino  Superior  por  parte  de  todos  os  estudantes,  independentemente  das  suas  condições  socioeconómicas,  mediante  a  prestação  de serviços e a concessão de apoios. 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 106.º - D,  com a seguinte redação:

Artigo 106.º - D 

Regime isenção do pagamento de propinas

Ficam isentos do pagamento de propinas os estudantes do ensino superior a quem foi atribuída bolsa de estudo no âmbito da Ação Social Escolar.
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Programa Pequeno-Almoço na Escola

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 163.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 163.º-A

Aditamento ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de MarçoAo Decreto-Lei n.º  55/2009,  de 2 de Março,  são aditados os 21-.º-A e 21.º-B,  com a seguinte redação: «Artigo 21.º-APrograma Pequeno-Almoço na Escola1  –  As  crianças  e  jovens  que  frequentam  a  educação  pré-escolar  e  a  escolaridade obrigatória recebem o pequeno-almoço na escolar, diária e gratuitamente, ao longo de todo o ano lectivo.2-  Os  pais  ou  encarregados  de  educação  que  pretendem  que  os  seus  educando beneficiem deste Programa deverão proceder a uma inscrição nos serviços da escola ou agrupamento escolar, de modo a que seja possível fazer uma gestão racional e adequada dos recursos necessários à sua execução.
Artigo 21.º-BExecução do Programa Pequeno-Almoço na Escola1  –  A  execução  do  Programa  Pequeno-Almoço  na  Escola  é  da  competência  dos agrupamentos de escola, aos quais cabe assegurar a resposta adequada às necessidades e ao consumo das crianças e jovens que frequentam os respectivos estabelecimentos de ensino.



2 – As verbas necessárias à execução deste Programa são atribuídas aos agrupamentos de escolas pelas estruturas descentralizadas de administração escolar do Ministério da Educação e Ciência.3 – No ensino pré-escolar e no 1º ciclo de escolaridade,  a execução deste programa deverá  ser  articulada  com  a  execução  do  Programa  de  Leite  Escolar,  de  modo  a assegurar a adequada gestão de recursos.»
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao Artigo 187.º da Proposta de Lei, com a seguinte redação:
“Artigo 187.º

Aditamento à Lista I anexa ao Código do IVA

É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.31, com a seguinte redação:
“2.31  -  Fornecimento  de  refeições  escolares  quando  adjudicadas  e  empresas  de restauração coletiva.”

As deputadas e os deputados,


