COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 06 de outubro de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

[Presencial e videoconferência]

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

10h00
2. Audiência, por videoconferência, à ANEMD - Associação Nacional de Estudantes de
Medicina Dentária. Assunto: Necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam
os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao
acesso ao ensino superior, ao financiamento das instituições de ensino superior públicas e à
ação social. – Confirmada

10h45
3. Audiência, por videoconferência, ao Grupo de Docentes Lesados a 25 de agosto
(peticionários pelo "Concurso de mobilidade interna" (Petição n.º 199/XIV/2.ª)). Assunto: Dar
a conhecer consequências e efeitos da sonegação dos horários incompletos no Concurso de
Mobilidade Interna (MI) de 2021. – Confirmada

4. Aprovação de atas

5. Comunicações do Presidente

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos e Propostas de Lei
Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) - Valorização do ensino politécnico nacional e
internacionalmente.
Deputado relator: Luís Monteiro (BE)

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1450/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo
que promova a implementação do YES! Fund em todas as instituições de ensino superior
nacionais

9. Recomendações do Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021

10. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 3.ª
sessão legislativa.

11. Apreciação e votação da admissibilidade de petições
Petição n.º 294/XIV/2.ª – Por um ensino superior de qualidade

12. Discussão e votação do requerimento do PAN para audição com carácter de urgência,
do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Educação e audição da equipa do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), de forma a esclarecer os
critérios que presidiram à escolha das entidades convidadas para participar na elaboração
do Referencial de Educação para o Bem-Estar Animal - Educação Pré-Escolar, Ensino
Básico e Ensino Secundário, e as razões subjacentes à demissão por iniciativa própria, e em
bloco, dos especialistas do ICS envolvidos na sua elaboração.

13. Outros assuntos
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