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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 
Projeto de Resolução n.º 1421/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo medidas urgentes 

para a requalificação da Escola Básica e Secundária de Rebordosa (Paredes); 

Projeto de Resolução n.º 1451/XIII/3.ª (BE) – Em defesa da Escola Secundária de 

Rebordosa, no concelho de Paredes; 

Projeto de Resolução n.º 1547/XIII/3.ª (PSD) – Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Rebordosa; e  

Projeto de Resolução n.º 1569/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que tome as 

medidas necessárias para a urgente requalificação e reabilitação da Escola Básica e 

Secundária de Rebordosa. 

 
1. Após aprovação na generalidade em 30 de maio de 2018, baixaram na mesma data à 

Comissão de Educação e Ciência para discussão e votação na especialidade. 

2.  Tendo sido distribuído pelos serviços um mapa comparativo do texto das recomendações 

dos 4 projetos de resolução e um texto de substituição com a fusão de todos, o Deputado 

Porfírio Silva (PS) manifestou a posição de que a apreciação na especialidade dos projetos 

de resolução (recentemente decidida pela Conferência de Líderes), não devia ser feita nos 

mesmos termos da que é feita em relação às propostas de lei e projetos de lei, com 

votação das iniciativas uma a uma e ponto por ponto.  

2. Propôs ainda que se apreciasse apenas o texto de substituição, com a fusão das 

recomendações resultantes dos 4 projetos de resolução e manifestou concordância com o 

mesmo. As Deputadas Maria Germana Rocha (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

concordaram com o texto de substituição. Os Deputados Ana Mesquita (PCP) e Joana 

Mortágua (BE) informaram que indicariam por email eventuais alterações pontuais, 

podendo o texto ser submetido a votação. 

3.  Tendo havido consenso, o texto de substituição foi aprovado globalmente, por 

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

1. A gravação áudio está disponível nos projetos de resolução. 

2. Segue, em anexo, o texto final aprovado (não tendo sido recebidas alterações do BE ou do 

PCP).  

 

Palácio de São Bento, em 6 de junho de 2018 

 

                    O Presidente da Comissão, 

 
        (Alexandre Quintanilha) 
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