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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 12 de outubro de 2021
 

 
 

15:30 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

[Presencial e videoconferência]
 

 
 
1 - Aprovação da proposta de Ordem do Dia
 
 
 
2 - Aprovação de atas
 
 
 
3 - Comunicações do Presidente
 
 
 
4 - Discussão e votação na especialidade de Proposta de Lei
 

Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto,
adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial
Antidopagem

 
 
 
5 - Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução
 
5.1.
 

Projeto de Resolução n.º 272/XIV/1 (PSD) - Necessidade de retomar as obras de
requalificação da Escola Secundária João de Barros, Corroios
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Projeto de Resolução n.º 290/XIV/1 (BE) - Recomenda ao Governo que tome as
medidas necessárias para a conclusão urgente das obras da Escola Secundária
João de Barros

 
 5.2.
 

Projeto de Resolução n.º 668/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que retome,
com urgência, a reabilitação da Escola Secundária da Sertã do Agrupamento de
Escolas da Sertã, do concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco
Projeto de Resolução n.º 694/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
diligencie no sentido de serem retomadas, com urgência, as obras de
requalificação da Escola Secundária da Sertã
Projeto de Resolução n.º 710/XIV/2 (PEV) - Pelo recomeço urgente das obras de
requalificação da Escola Secundária da Sertã
Projeto de Resolução n.º 1028/XIV/2 (PCP) - Recomenda ao Governo a conclusão
das obras de requalificação da Escola Secundária da Sertã

 
 5.3.
 

Projeto de Resolução n.º 671/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que
promova, com urgência, a reabilitação da Escola Secundária de Esmoriz, do
concelho de Ovar, distrito de Aveiro
Projeto de Resolução n.º 684/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
cumpra a Resolução da Assembleia da República n.º 259/2018 e proceda à
requalificação da Escola Secundária de Esmoriz, em Ovar
Projeto de Resolução n.º 708/XIV/2 (PEV) - Pela reabilitação urgente da Escola
Secundária de Esmoriz (Ovar)

 
  5.4.
 

Projeto de Resolução n.º 692/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que
promova, com urgência, a ampliação e reabilitação da Escola Secundária de Porto
de Mós do Agrupamento de Porto de Mós, deste mesmo concelho, distrito de
Leiria
Projeto de Resolução n.º 721/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que, com
urgência, programe, agende e execute as necessárias obras para ampliação e
requalificação da escola secundária de Porto de Mós

 
 5.5.
 

Projeto de Resolução nº 702/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a
requalificação da Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão
Projeto de Resolução nº 737/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
proceda à requalificação da escola básica 2, 3 Júlio Brandão, de Vila Nova de
Famalicão
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5.6.
 

Projeto de Resolução n.º 722/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que
promova, com urgência, a ampliação e reabilitação da Escola Secundária Raul
Proença, do agrupamento de escolas Raul Proença, do concelho das Caldas da
Rainha, distrito de Leiria
Projeto de Resolução n.º 991/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a realização
das necessárias obras na Escola Secundária Raúl Proença, nas Caldas da Rainha
Projeto de Resolução n.º 736/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
programe obras de requalificação na escola secundária de Raul Proença, nas
Caldas da Rainha

 
 5.7.
 

Projeto de Resolução n.º 738/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente
requalificação do edificado da escola secundária da Póvoa de Lanhoso
Projeto de Resolução n.º749/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
cumpra a Resolução da Assembleia da República n.º 257/2018 e proceda à
requalificação da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso

 
5.8.
 

Projeto de Resolução n.º 872/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente e
imediata requalificação do edificado da Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro em
Ferreira do Zêzere
Projeto de Resolução n.º 874/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
proceda à imediata requalificação da Escola Básica 2,3 e Secundária Pedro
Ferreiro, de Ferreira do Zêzere
Projeto de Resolução n.º 885/XIV/2 (IL) - Recomendação ao Governo para
proceder à requalificação da Escola Básica 2,3 e Secundária Pedro Ferreiro, em
Ferreira do Zêzere

 
5.9.
 

Projeto de Resolução n.º 747/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente
requalificação edificado da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco em Vila
Real
Projeto de Resolução n.º1237/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a
requalificação urgente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco de Vila Real
Projeto de Resolução n.º 1274/XIV/2 (PEV) - Modernização e requalificação da
Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real
Projeto de Resolução n.º 766/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
proceda à realização de obras na Escola Secundária 3 Camilo Castelo Branco,
Vila Real

 
5.10.
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Projeto de Resolução n.º 343/XIV/1 (PAN) - Recomenda ao Governo que proceda
com urgência à requalificação da Escola EB 2,3 Mário de Sá Carneiro, no
concelho de Loures e que divulgue calendário de intervenções de remoção de
fibras de amianto nos equipamentos escolares

 
5.11.
 

Projeto de Resolução n.º 750/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que
promova, com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Arganil

 
 
 
6 - Discussão de Projetos de Resolução 
 

Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola
Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/3.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação
da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola
Projeto de Resolução n.º 1407/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola
Projeto de Resolução 1413/XIV/2.ª (BE) - Pela realização de obras de
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola

 
 
 
7 - 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
 
 
 
8 - Discussão do Projeto de Resolução n.º 1463/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo
que garanta o direito inalienável das crianças à presença de figura significativa das crianças
nos momentos de transição dos             contextos educativos
 
  
 
9 - Projeto de Voto nº 677 (PS) - De congratulação a Auriol Dongmo pelos mais recentes
resultados desportivos
 
 
 
10 - Apreciação e votação de relatório final de petição
 

 Petição n.º 262/XIV/2.ª – Pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em
todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa

 
 
 
11 - Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à
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3.ª sessão legislativa
 
 
 
12 - Outros assuntos
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