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13.outubro.2020 – Sala 1 

 

Aos treze dias do mês de outubro de 2020, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 1 do Palácio de S. Bento, na presença dos 

Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com 

a seguinte Ordem do Dia: 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

2. Aprovação de atas 

  

• Reuniões de 06 e 07 de outubro de 2020 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Pedidos audiência 

 

✓ AEEP - Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

 

o Assunto: Apresentar a situação e o impacto que a atualização do 

financiamento da escolaridade dos alunos teria em termos orçamentais. 

o Audiência na Comissão ou Deputado Piloto? 

 

 

3.2.  Baixa de Iniciativas 

 

3.2.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 

“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”. 

 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 

pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 

públicos dos Ensinos Básico e Secundário 

 

✓ Baixaram para nova apreciação em 14-02-2020, por 90 dias; 

✓ Prazo prorrogado até ao dia 30 de outubro.  

✓ Foram pedidos contributos às entidades do setor, estando acessíveis nas 3 

iniciativas. 

✓ Tramitação a desenvolver em outubro 

o Fixação de prazo para apresentação de propostas de alteração pelos GP até 

16 de outubro? 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
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o Discussão e votação da nova apreciação na generalidade em 26 de outubro? 

 

 

 

 

3.2.2. Baixa de iniciativa para apreciação na especialidade 

 

• Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a alteração do valor das propinas dos 

cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos no Ensino Superior 

Público. 

 

✓ Pedido de parecer às entidades do setor por 15 dias? 

✓ Posterior fixação de prazo para apresentação de propostas de alteração e 

votação? 

 

 

3.2.3. Baixa de iniciativas para discussão 

 

• Projeto de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Pela construção de 

uma escola básica de 2.º e 3.º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no 

concelho do Seixal. 

 

o Baixou inicialmente à 6.ª CEIOPH e foi redistribuído à 8.ª CECJD; 

o A Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc) informou que pretende a discussão no 

Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao governo que promova 

esforços concertado para que sejam encontradas soluções alternativas que garantam, 

simultaneamente, a sustentabilidade financeira do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco e a sua permanência no território de Idanha-a-Nova, contribuindo assim para a 

coesão territorial e o desenvolvimento de toda esta região do Interior do país. 

 

o O PSD informou que pretende a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 684/XIV/2.ª (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 

 

o O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 685/XIV/2.ª (CDS-PP) - Educação para o Ciclismo Saudável 

 

o O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45267
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45345
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45346
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• Projeto de Resolução n.º 692/XIV/2.ª (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 

 

o O PSD informou que pretende a discussão no Plenário. 

• Projeto de Resolução n.º 693/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que divulgue 

informação sobre Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um programa de rastreio. 

 

o O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 694/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

diligencie no sentido de serem retomadas, com urgência, as obras de requalificação da 

Escola Secundária da Sertã. 

 

o O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 702/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão. 

 

o O PSD pretende discussão em Comissão ou Plenário? 

 

• Projeto de Resolução n.º 708/XIV/2.ª (PEV) - Pela reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Esmoriz (Ovar). 

 

o O PEV pretende discussão em Comissão ou Plenário? 

 

• Projeto de Resolução n.º 710/XIV/2.ª (PEV) - Pelo recomeço urgente das obras de 

requalificação da Escola Secundária da Sertã. 

 

o O PEV pretende discussão em Comissão ou Plenário? 

 

• Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - Lei das Grandes Opções para 2021- 2023. 

 

o Baixou à 8.ª CECJD em 12-10-2020 

o Prazo limite de envio do parecer à 5.ª COF: 26-10-2020 

o Deputado Relator: GP PS 

 

• Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2021. 

 

o Baixou à 8.ª CECJD em 12-10-2020 

o Prazo limite de envio do parecer à 5.ª COF: 26-10-2020 

o Deputado Relator: GP PSD 

 

 

3.3. Parlamento dos Jovens 

 

✓ Indicação de Deputados para o vídeo comemorativo dos 25 anos do Programa; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45356
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45360
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45361
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45373
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45380
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45382
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45391
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45392
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✓ Indicação de oradores para as sessões de abertura e de encerramento do seminário 

Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, para a intervenção dos 

representantes dos grupos parlamentares e também para os painéis. 

 

3.4. Aprovação do ofício convite e programa da audição das escolas de música com 

ensino articulado, por requerimento do BE, a realizar no dia 26 de outubro, no Auditório 

Almeida Santos, das 11h às 13h. 

 

 

4. Audição de peticionários da petição n.º 109/XIV/1.ª - Pela redução do número de 

alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do 

pessoal não docente nas Escolas – 15h30 – confirmada 

 

• N.º de assinaturas: 5.105 

• Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

 

5. Audição de peticionários da petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de alunos 

por turma a partir de 2020/2021 – 16h30 – confirmada 

 

• N.º de assinaturas: 35.702 

• Deputada relatora: Joana Mortágua (BE) 

 

 

6. Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira 

Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro – 17h15 – confirmada 

 

 

7. Discussão conjunta dos: 

 

     Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária de 

Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização 

urgente de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

 Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola 

Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a requalificação da 

Escola Secundária de Serpa.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
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8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao 

público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de 

apoio ao desporto. 

 

 

10.  Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de progresso referente à 

aprovação, entrada em vigor e regulamentação das leis da 1.ª Sessão Legislativa da 

XIV Legislatura. 

 

O Deputado relator João Cotrim de Figueiredo (IL), solicitou o adiamento deste ponto. 

 

 

11.  Apreciação e votação de admissibilidade da petição n.º 127/XIV/2.ª - Poder de opção 

de escolha aos pais/encarregados de educação entre o ensino em casa online e o 

ensino presencial. 

 

✓ Subscritores: 4075 

✓ Deputado relator: CDS-PP 

 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 335/XIV/2.ª (PSD) – “Voto de 

congratulação pela Centésima Medalha Internacional conquistada pelo Canoísta 

Português Fernando Pimenta na taça do Mundo de Szeged na Hungria e pelas 

medalhas conquistadas na mesma Prova pelos canoístas Joana Vasconcelos e 

Norberto Mourão” 

 

✓ Apresenta o PSD 

 

13.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 339/XIV/2.ª (PSD) – “De saudação a 

António Félix da Costa vencedor do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E de 

2020” 

 

✓ Apresenta o PSD 

 

14.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 344/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

a Duarte Benavente pela conquista do título de campeão do mundo de motonáutica 

em Fórmula 2” 

 

✓ Apresenta o CDS-PP 

 

 

15.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

a António Félix da Costa pela conquista do título de campeão do mundo de Fórmula 

E” 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13494
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115827&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115901&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
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✓ Apresenta o CDS-PP 

 

 

16.  Discussão e votação do requerimento do PAN para a audição ao Ministro da 

Educação sobre o surto de COVID-19 nas escolas e as medidas em curso para mitigar 

os respetivos impactos na comunidade escolar. 

 

 

17.  Outros assuntos 

 

Plano de atividades e orçamento da 8.ª CECJD para o ano de 2021. 

 

18.  Data das próximas reuniões 

 

• Dia 22 de outubro – 14h00 às 15h00 

  

✓ Audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal 

 

 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h30 

 

✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do 

BE 

 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Audição conjunta do CRUP e do CCISP, por requerimento do PSD  

  

✓ Audição de peticionários da Petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos intervalos a 

concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho. 

 

✓ Subscritores: 4703 

✓ Deputado relator: Carla Madureira (PSD) 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente deu as boas vindas aos Senhores Deputados presentes em sala e informando do 

rácio de presenças em sala por Grupo Parlamentar (GP). Deu conta que tinha sido solicitado o 

adiamento do ponto 10 pela IL. 

Interveio o Deputado Tiago Estevão Martins (PS), solicitando o adiamento dos pontos 2, 8 e 9. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
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A proposta de Ordem do Dia, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade 

pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN e IL, registando-se a ausência dos 

Deputados do CDS-PP e PEV. 

 

2. Aprovação de atas 

  

Ponto adiado por solicitação do PS. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Pedidos audiência 

 

✓ AEEP - Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

 

Apreciado o pedido de audiência do AEEP - Associação de Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo, que pretende apresentar a situação e o impacto que a atualização do 

financiamento da escolaridade dos alunos teria em termos orçamentais, foi deliberado realizá-

la em Comissão. 

 

 

3.2.  Baixa de Iniciativas 

 

3.2.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 

“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”. 

 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 

pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 

públicos dos Ensinos Básico e Secundário 

 

✓ Baixaram para nova apreciação em 14-02-2020, por 90 dias; 

✓ Prazo prorrogado até ao dia 30 de outubro.  

✓ Foram pedidos contributos às entidades do setor, estando acessíveis nas 3 

iniciativas. 

✓ Tramitação a desenvolver em outubro 

 

O Presidente deu conta da proposta de tramitação. 

Intervieram as Deputadas Ana Mesquita (PCP), referindo que não era o tempo adequado para 

se desenvolver um processo de especialidade, por motivos da pandemia causada pela doença 

covid-19 e Orçamento de Estado 2021. Propôs que a Comissão retomasse a apreciação na 

especialidade e eventual agendamento de audição pública no início do ano 2021, não estando, 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
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presentemente, reunidas as condições para a realização de um debate aprofundado. Bebiana 

Cunha (PAN) referiu não ter nada a opor.  

Esta sugestão foi consensualizada pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN e 

CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

3.2.2. Baixa de iniciativa para apreciação na especialidade 

 

• Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a alteração do valor das propinas dos 

cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos no Ensino Superior 

Público. 

 

Tramitação aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN 

e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

3.2.3. Baixa de iniciativas para discussão 

 

• Projeto de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Pela construção de 

uma escola básica de 2.º e 3.º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no 

concelho do Seixal. 

 

O Presidente informou que a Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc) pretendia a discussão no 

Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao governo que promova 

esforços concertado para que sejam encontradas soluções alternativas que garantam, 

simultaneamente, a sustentabilidade financeira do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco e a sua permanência no território de Idanha-a-Nova, contribuindo assim para a 

coesão territorial e o desenvolvimento de toda esta região do Interior do país. 

 

O Presidente informou que o PSD pretendia a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 684/XIV/2.ª (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 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário. 

 

• Projeto de Resolução n.º 685/XIV/2.ª (CDS-PP) - Educação para o Ciclismo Saudável 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 692/XIV/2.ª (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 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45267
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45345
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45346
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45356
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O Presidente informou que o PSD pretendia a discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 693/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que divulgue 

informação sobre Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um programa de rastreio. 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 694/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

diligencie no sentido de serem retomadas, com urgência, as obras de requalificação da 

Escola Secundária da Sertã. 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 702/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão. 

 

O Presidente informou que o PSD pretendia a discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 708/XIV/2.ª (PEV) - Pela reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Esmoriz (Ovar). 

 

Ponto adiado para a reunião seguinte por ausência da Deputada Mariana Silva (PEV). 

• Projeto de Resolução n.º 710/XIV/2.ª (PEV) - Pelo recomeço urgente das obras de 

requalificação da Escola Secundária da Sertã. 

 

Ponto adiado para a reunião seguinte por ausência da Deputada Mariana Silva (PEV). 

 

 

• Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - Lei das Grandes Opções para 2021- 2023. 

 

O PS informou que indicaria o Deputado relator posteriormente. 

 

• Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2021. 

 

O PSD indicou o Deputado relator António Cunha. 

 

 

3.3. Parlamento dos Jovens 

 

✓ Indicação de Deputados para o vídeo comemorativo dos 25 anos do Programa; 

✓ Indicação de oradores para as sessões de abertura e de encerramento do seminário 

Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, para a intervenção dos 

representantes dos grupos parlamentares e também para os painéis. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45360
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45361
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45373
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45380
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45382
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45391
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45392
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A Coordenadora do Grupo de Trabalho - Parlamento dos Jovens, Deputada Maria Begonha, 

apresentou as deliberações do Grupo de Trabalho: 

 

1. Modelo do seminário preferencialmente misto a incidir durante uma tarde (das 14h30 

às 18h30); 

  

2. Convites de entidades para a sessão de celebração dos 25 anos do Parlamento dos 

Jovens:  

a. Presidente da República; 

b. Presidente da Assembleia da República; 

c. Ministro da Educação; 

d. Presidente da 8.ª CECJD. 

  

3. Convite de associações juvenis para estar presente num dos painéis previstos no 

programa do seminário:  

a. CNJ - Conselho Nacional De Juventude; 

b. FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis; 

c. Federação Nacional de Associações de Estudantes do Básico e Secundário. 

  

4. Convite ao Deputado Porfírio Silva enquanto investigador do Parlamento dos Jovens; 

  

5. Deputados indicados para o vídeo comemorativo dos 25 anos do Parlamento dos 

Jovens:  

a. Deputada Maria Begonha (PS e Coordenadora do GT-Parlamento dos Jovens); 

b. Deputado Alexandre Poço (PSD). 

  

6. Personalidades europeias para participar nas Sessões Nacionais do Parlamento dos 

Jovens:  

a. Comissária Mariya Gabriel (Inovação, Investigação, Cultura, Educação e 

Juventude); 

b. Ilda Figueiredo (economista e professora) 

  

Aprovadas por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD e PCP em sede de 

reunião do Grupo de Trabalho – Parlamento dos Jovens do dia 09 de outubro de 2020. 

 

 

3.4. Aprovação do ofício convite e programa da audição das escolas de música com 

ensino articulado, por requerimento do BE, a realizar no dia 26 de outubro, no Auditório 

Almeida Santos, das 11h às 13h. 

 

Aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN e CDS-PP, 

registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

4. Audição de peticionários da petição n.º 109/XIV/1.ª - Pela redução do número de 

alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do 

pessoal não docente nas Escolas – 15h30 – confirmada 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
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O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos peticionários da 

petição n.º 109/XIV/1.ª e às Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de 

videoconferência. Seguidamente deu conta da grelha de tempos para esta audição.  

 

Os peticionários da petição n.º 109/XIV/1.ª, referiram o seguinte, em síntese: 

1. A petição em apreço pela redução do número de alunos por turma, pelo 

rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas 

escolas tinha conseguido o apoio de mais de 4000 cidadãos; 

2. Questionaram o porquê da existência de orientações diferentes para as escolas e 

outros setores de atividade; 

3. Questionaram qual a razão para que nas escolas milhares de alunos continuassem a 

estar sentados lado a lado sem qualquer distância de segurança e em total contraste 

com o que passava nomeadamente na Assembleia da República; 

4. Informaram que a DGS e o Ministério da Educação continuavam sem responder à 

interpelação do S.T.O.P. de princípios de agosto de 2020 sobre o fundamento científico 

para que as escolas tivessem orientações diferentes de outros setores profissionais no 

atual quadro de pandemia causada pela doença covid-19; 

5. Reforçaram que nas escolas o distanciamento a ser cumprido é de um metro (quando 

possível) em contraste com o mínimo de dois metros nos restantes setores; 

6. Necessidade de rejuvenescimento da classe docente; 

7. Necessidade da dignificação do pessoal não docente nas escolas; 

8. Necessidade da redução do número de alunos por turma. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria Graça Reis (PS), António Cunha (PSD), Joana 

Mortágua (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Bebiana Cunha*1(PAN) que 

se pronunciaram sobre a matéria e colocaram perguntas.  

 

Na sequência das questões e observações expressas pelos Deputados, os peticionários 

reforçaram o seguinte: 

1. Questionaram o porquê da existência de orientações diferentes para as escolas e 

outros setores de atividade; 

2. Questionaram qual a razão para que nas escolas milhares de alunos continuassem a 

estar sentados lado a lado sem qualquer distância de segurança e em total contraste 

com o que passava nomeadamente na Assembleia da República; 

3. Reforçaram que nas escolas o distanciamento a ser cumprido é de um metro (quando 

possível) em contraste com o mínimo de dois metros nos restantes setores; 

4. Necessidade de rejuvenescimento da classe docente; 

5. Necessidade da dignificação do pessoal não docente nas escolas; 

6. Necessidade da redução do número de alunos por turma. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão, pelo que se dispensa maior 

desenvolvimento nesta ata. 

 

 
O Presidente deu conta que a Deputada Ana Mesquita (PCP) tinha solicitado o adiamento do 
ponto 7. 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115932
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5. Audição de peticionários da petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de alunos 

por turma a partir de 2020/2021 – 16h30 – confirmada 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas à primeira peticionária da 

petição n.º 126/XIV/1.ª e às Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de 

videoconferência. Seguidamente deu conta da grelha de tempos para esta audição.  

 

A primeira peticionária da petição n.º 126/XIV/1.ª, referiram o seguinte, em síntese: 

1. Explanou o porquê da necessidade da redução de alunos por turma; 

2. Referiu os problemas estruturais criados pela pandemia causada pela doença covid-19; 

3. Menos alunos por turma cria uma diferenciação pedagógica dos alunos; 

4. Menos alunos por turma diminuiria os problemas de aprendizagem, excessos de 

diagnósticos de hiperatividade e défice de atenção;  

5. Menos alunos por turma tornava a escola mais inclusiva em crianças com 

necessidades educativas especiais (NEE) que não estavam a obter o 

acompanhamento necessário; 

6. Menos alunos por turma teria um elevado impacto na exaustão dos professores; 

7. O ensino digital que tinha sido reforçado nesta altura de pandemia causada pela 

doença covid-19 não poderia ser encarado como uma alternativa de ensino; 

8. Portugal poderia estar na vanguarda de uma reestruturação de base na educação; 

9. A medida proposta paga-se a si própria com foco no médio prazo; 

10. Explanou como se poderia implementar a redução de alunos por turma. 

 

Intervieram depois os Deputados Cristina Mendes da Silva (PS), António Cunha (PSD), Joana 

Mortágua (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Bebiana Cunha*2(PAN) que 

se pronunciaram sobre a matéria e colocaram perguntas.  

 

Na sequência das questões e observações expressas pelos Deputados, a primeira peticionária 

reforçou o seguinte: 

1. Referiu os problemas estruturais criados pela pandemia causada pela doença covid-19; 

2. Menos alunos por turma cria uma diferenciação pedagógica dos alunos; 

3. Menos alunos por turma diminuiria os problemas de aprendizagem, excessos de 

diagnósticos de hiperatividade e défice de atenção;  

4. Menos alunos por turma tornava a escola mais inclusiva em crianças com 

necessidades educativas especiais (NEE) que não estavam a obter o 

acompanhamento necessário; 

5. Menos alunos por turma teria um elevado impacto na exaustão dos professores; 

6. O ensino digital que tinha sido reforçado nesta altura de pandemia causada pela 

doença covid-19 não poderia ser encarado como uma alternativa de ensino; 

7. Portugal poderia estar na vanguarda de uma reestruturação de base na educação; 

8. A medida proposta paga-se a si própria com foco no médio prazo; 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão, pelo que se dispensa maior 

desenvolvimento nesta ata. 

 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115933
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6. Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira 

Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro – 17h15 – confirmada 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos representantes das 

Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, 

Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro e às Senhoras e Senhores Deputados presentes e em 

formato de videoconferência. Seguidamente deu conta da grelha de tempos para esta audição.  

 

Intervieram os Presidentes das  Associações Académicas de Aveiro e Beira Interior em nome 

das restantes : Algarve, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro, do designado 

Movimento “Académicas”, apresentando o assunto pelo qual foi solicitado a audiência. 

Mencionaram que era sua intenção apelar ao aumento de financiamento do Ensino Superior 

em Portugal, capacitando-o para responder às exigências atuais; entendem que a Educação 

Superior é necessária para a qualificação de um país, devendo esta ser capaz de responder 

não só a problemas profissionais, mas também ao de âmbito social; cada universidade era 

única e devia ser capaz de se desenvolver de forma independente para que, com base no 

conhecimento que cria, fosse capaz de promover desenvolvimento e assegurar um futuro mais 

promissor; urgência na criação de linhas de financiamento para a aquisição de material de 

apoio à atividade letiva; necessidade de investimento nas infraestruturas das Universidades, 

com a criação de uma linha semelhante ao PIDDAC (Programa de investimento e Despesas da 

Administração Pública) especifico para instalações; necessidade de redução dos custos 

inerentes à frequência no Ensino Superior; urgência da aplicação do Plano de Alojamento, 

capacitando os serviços para qualificarem as suas estruturas e aumentando, a longo prazo, o 

número de camas para estudantes. Reforçaram a necessidade de aumento de financiamento 

dos Serviços de Ação Social. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria Begonha (PS), Alexandre Poço (PSD), Luís Monteiro 

(BE), Alma Rivera (PCP) e Bebiana Cunha*3(PAN), tendo os representantes das Associações 

Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e 

Trás-os-Montes e Alto Douro respondido globalmente às questões colocadas. 

 

Não se registando intervenções adicionais, o Presidente deu por concluída a audiência, 

agradecendo aos representantes das Associações Académicas das Universidades de Aveiro, 

Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro todos os 

esclarecimentos prestados. 

 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, a qual constitui parte integrante desta ata, pelo que 

se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

 

7. Discussão conjunta dos: 

 

     Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária de 

Serpa. 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115934
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
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     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização 

urgente de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

 Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola 

Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a requalificação da 

Escola Secundária de Serpa.  

 

Ponto adiado por solicitação do PCP. 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao 

público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. 

 

Ponto adiado por solicitação do PS. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de 

apoio ao desporto. 

 

Ponto adiado por solicitação do PS. 

 

 

10.  Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de progresso referente à 

aprovação, entrada em vigor e regulamentação das leis da 1.ª Sessão Legislativa da 

XIV Legislatura. 

 

Ponto adiado por solicitação da IL. 

 

 

11.  Apreciação e votação de admissibilidade da petição n.º 127/XIV/2.ª - Poder de opção 

de escolha aos pais/encarregados de educação entre o ensino em casa online e o 

ensino presencial. 

 

Aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN e CDS-PP, 

registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 335/XIV/2.ª (PSD) – “Voto de 

congratulação pela Centésima Medalha Internacional conquistada pelo Canoísta 

Português Fernando Pimenta na taça do Mundo de Szeged na Hungria e pelas 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13494
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115827&ACT_TP=VOT


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 40/XIV/ 1.ª SL 

 

15 
 

medalhas conquistadas na mesma Prova pelos canoístas Joana Vasconcelos e 

Norberto Mourão” 

 

O PSD dispensou a apresentação do voto. 

Intervieram os Deputados Luís Monteiro (BE), Tiago Estevão Martins (PS) e António Cunha 

(PSD) informando que o BE, o PS e o PSD votariam favoravelmente os pontos 12, 13, 14 e 15.  

O projeto de voto foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, 

PCP, PAN e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

13.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 339/XIV/2.ª (PSD) – “De saudação a 

António Félix da Costa vencedor do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E de 

2020” 

 

Apresentou o projeto de voto o Deputado Duarte Marques (PSD) referindo que a Fórmula E era 

o 2.º campeonato do mundo mais importante no desporto automóvel, numa modalidade que 

era cada vez mais importante, nomeadamente pelo recurso à energia e competitividade 

desportiva. Sugeriu que o voto pudesse ser votado em Plenário e convidadas as 

individualidades. 

 

O Presidente da Comissão referiu que teria de ser apresentado um requerimento 

fundamentado pelo requerente, segundo os procedimentos dos projetos de votos. 

 

Intervieram os Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que o CDS-PP tinha um projeto de 

voto semelhante, pelo que dispensava a apresentação do projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª 

(CDS-PP). Duarte Marques (PSD) apresentou um requerimento oral solicitando a votação do 

projeto de voto em Plenário. Tiago Estevão Martins (PS) propôs a junção dos projeto de Voto 

N.º 339/XIV/2.ª (PSD) e projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª (CDS-PP), elaborando-se um texto 

conjunto de projeto de voto da Comissão. Duarte Marques (PSD) informou que o PSD somente 

desejava a votação do projeto de voto em Plenário e não a sua discussão. O Presidente 

admitiu o requerimento oral, consultado o Plenário da Comissão, para votação do texto 

conjunto em Plenário, manifestando que, para melhor organização dos trabalhos, o PSD 

poderia apresentar um requerimento fundamentado por escrito.  

 

A proposta de junção dos projeto de Voto N.º 339/XIV/2.ª (PSD) e projeto de Voto N.º 

345/XIV/2.ª (CDS-PP) num só texto conjunto e projeto de voto da Comissão foi aprovada por 

unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, PCP, PAN e CDS-PP, registando-se 

a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

14.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 344/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

a Duarte Benavente pela conquista do título de campeão do mundo de motonáutica 

em Fórmula 2” 

 

O CDS-PP dispensou a apresentação do projeto de voto. 

O projeto de voto foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, 

PCP, PAN e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115901&ACT_TP=VOT
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15.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

a António Félix da Costa pela conquista do título de campeão do mundo de Fórmula 

E” 

 

Discutido em conjunto com o ponto 13. 

 

 

16.  Discussão e votação do requerimento do PAN para a audição ao Ministro da 

Educação sobre o surto de COVID-19 nas escolas e as medidas em curso para mitigar 

os respetivos impactos na comunidade escolar. 

 

O Presidente deu conta da disponibilidade do Ministro de Educação em estar presente em 

audição nesta Comissão no dia 22 de outubro, pós-plenário. Propôs que a grelha da audição 

ao Ministro da Educação contemplasse os três requerimentos apresentados (do BE, PSD e 

este do PAN, caso aprovado).  

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) apresentou o requerimento. 

 

O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE, 

PCP, PAN e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

17.  Outros assuntos 

 

O Presidente deu conta que seria necessária a pronúncia dos GPs e DURP sobre propostas 

para a elaboração do Plano de atividades e orçamento da 8.ª CECJD para o ano de 2021. 

 

 

18.  Data das próximas reuniões 

 

• Dia 22 de outubro – 14h00 às 15h00 

  

✓ Audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal 

 

 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h30 

 

✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do 

BE 

 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Audição conjunta do CRUP e do CCISP, por requerimento do PSD  

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
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✓ Audição de peticionários da Petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos intervalos a 

concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho. 

 

✓ Subscritores: 4703 

✓ Deputado relator: Carla Madureira (PSD) 

 

 

A reunião foi encerrada às 19:16 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 20 de outubro 2020. 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 20 de outubro de 2020.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

  

 Alexandra Tavares de Moura 

 Alexandre Poço 

 Ana Mesquita 

 Ana Rita Bessa 

 António Cunha 

 Bebiana Cunha 

 Bruno Aragão 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Isabel Lopes 

 Joana Mortágua 

 João Cotrim de Figueiredo 

 Lúcia Araújo Silva 

 Luís Leite Ramos 

 Luís Monteiro 

 Maria Begonha 

 Maria da Graça Reis 

 Maria Gabriela Fonseca 

 Maria Joaquina Matos 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Alexandra Vieira 

 Alma Rivera 

 Duarte Marques 

 Eduardo Barroco de Melo 

 Fernando José 

 Joana Sá Pereira 

 Margarida Balseiro Lopes 

 Maria Germana Rocha 

 Nuno Fazenda 

 Telma Guerreiro 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Mariana Silva 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 


