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14.julho.2021  

 

Aos catorze dias do mês de julho de 2021, pelas 15:30 horas, na sala 6, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 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 

  

• Reunião de 07 de maio de 2021 

• Reunião de 07 de julho de 2021 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 902/XIV/2.ª (PAN) - Procede à primeira alteração da Lei n.º 

38/2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade 

de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais 

de cada pessoa, e à aprovação da respetiva regulamentação. 

 

 

• Projeto de Lei n.º 910/XIV/2.ª (BE) - Reforço da garantia de exercício do direito à 

autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à 

proteção das características sexuais no âmbito escolar. 

 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/2.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 

 

 

iii. Petições 

 

• Petição n.º 266/XIV/2 – Para o direito à mobilidade dos técnicos superiores 

do Ministério da Educação 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121029
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13636
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b. Orçamento da Comissão para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

 

16h00 

 

4. Audição do Ministro da Educação  

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PS, para apresentação do plano de 

recuperação das aprendizagens 

 

• Regimental, nos termos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da 

República 

 

5.  Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 20 de julho (terça-feira) – 10h00 (há plenário à tarde) 

 

✓ Audição conjunta das Federações Portuguesas de Andebol, de 

Basquetebol, de Futebol, de Patinagem e de Voleibol, subscritores da 

missiva de indignação sobre a falta de respostas do governo ao 

Desporto português, apesar da sua subscrição à Lisboa Call on Sport 

Innovation, a requerimento do PSD (73m) 

 

✓ Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre 

precariedade na Ciência (44m) 

 

 

• A equacionar, eventualmente para fixação de redações finais 

 

• Jornadas parlamentares: 

✓ PS - 15 e 16 de julho. 

 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) pediu o adiamento da aprovação da ata de 7 de julho. 

 

A Ordem do Dia, com esta alteração, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do 

PSD, do BE e do CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PCP, do PAN, do PEV 

e da IL. 

 

2. Aprovação de atas 
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A ata da reunião de 07 de maio de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, 

do PSD, do BE e do CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PCP, do PAN, do 

PEV e da IL. 

 

A aprovação da ata da reunião de 07 de julho de 2021 foi adiada, a pedido do Deputado Tiago 

Estevão Martins (PS). 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

c. Baixa de iniciativas 

 

i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 902/XIV/2.ª (PAN) - Procede à primeira alteração da Lei n.º 

38/2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade 

de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais 

de cada pessoa, e à aprovação da respetiva regulamentação. 

 

O Presidente da Comissão informou que o projeto de lei acima referido tinha baixado à Comissão 

de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 7 de julho, em conexão com a 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e foi consensualizado que se aguardaria 

que aquela solicitasse contributo em relação à iniciativa, sendo a elaboração deste distribuída 

ao BE. 

 

 

• Projeto de Lei n.º 910/XIV/2.ª (BE) - Reforço da garantia de exercício do direito à 

autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à 

proteção das características sexuais no âmbito escolar. 

 

O Presidente da Comissão informou que o projeto de lei acima referido tinha baixado à Comissão 

de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 12 de julho, em conexão com 

a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e foi consensualizado que se 

aguardaria que aquela solicitasse contributo em relação à iniciativa, sendo a elaboração deste 

distribuída ao PSD. 

 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/2.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação 

da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

O Presidente informou que o projeto de resolução tinha baixado à Comissão em 7 de julho e a 

Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) indicou que pretendiam a sua discussão na Comissão e 

comunicarão quando quiserem o respetivo agendamento. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121029
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
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• Projeto de Resolução n.º 1407/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

O Presidente informou que o projeto de resolução tinha baixado à Comissão em 12 de julho e a 

Deputada Ana Mesquita (PCP) indicou que pretendiam a sua discussão na Comissão e 

comunicarão quando quiserem o respetivo agendamento. 

 

iii. Petições 

 

• Petição n.º 266/XIV/2 – Para o direito à mobilidade dos técnicos superiores 

do Ministério da Educação 

 

Deu depois conta que a petição referida, com 3.168 subscritores, tinha baixado à Comissão de 

Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, com 

conhecimento à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e foi consensualizado 

que se aguardaria que aquela solicitasse contributo em relação à mesma, sendo a  elaboração 

deste distribuída ao PS. 

 

 

d. Orçamento da Comissão para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

O Presidente transmitiu ainda que tendo em vista a elaboração da proposta de orçamento da 

Assembleia da República para 2022 tinha sido solicitada a indicação, até 19 de julho, das verbas 

referentes ao orçamento das Comissões, devendo as propostas ser devidamente ponderadas e 

fundamentadas, bem como identificadas e quantificadas pelo seu montante global (IVA incluído), 

por projetos/ações e lembrou que já foi autorizada a deslocação de um Deputado ao Dubai (caso 

as condições sanitárias o permitam), para participar no 72nd International Astronautical 

Congress, no final de outubro. 

 

Referiu depois que a dotação do orçamento da Comissão para a 2.ª Sessão são € 22.732 e 

propôs que neste momento se indicasse o mesmo valor para a 3.ª Sessão, sendo este 

reponderado quando se apreciar o plano de atividades e o orçamento para essa Sessão, tendo-

se registado consenso em relação à proposta.   

 

e. Utilização da plataforma Microsoft Teams para as reuniões 

 

Informou ainda que a Assembleia da República vai passar a utilizar nas reuniões por 

videoconferência a plataforma Microsoft Teams (em vez da plataforma Skype Empresas), que 

se considerou dar melhor resposta às necessidades e indicou que a mesma já vai ser utilizada 

experimentalmente na reunião de 20 de julho, sendo, entretanto, transmitidas as respetivas 

informações. 

 

16h00 

 

4. Audição do Ministro da Educação  

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PS, para apresentação do plano de 

recuperação das aprendizagens 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13636
https://arnet/sites/XIVLEG/COM/13CAPMADPL
https://arnet/sites/XIVLEG/COM/13CAPMADPL
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• Regimental, nos termos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da 

República 

 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Ministro da Educação e aos Secretários de 

Estado e lembrou as grelhas de tempos das audições. 

 

No âmbito da audição por requerimento (transmitido de forma oral) do PS, interveio em primeiro 

lugar o Deputado Tiago Estevão Martins (PS), justificando a relevância do plano de recuperação 

das aprendizagens, a elaboração participada, o pacote financeiro inerente e questionando a 

forma da sua implementação. 

 

Intervieram depois os Deputados Cláudia André (PSD), Joana Mortágua (BE), Ana Mesquita 

(PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN) e Mariana Silva (PEV). 

 

O Ministro e os Secretários de Estado responderam individualizadamente após cada uma das 

intervenções dos Deputados, 

 

No âmbito da audição regimental, o Ministro da Educação fez uma intervenção inicial em que 

explicitou as políticas seguidas e as medidas adotadas a nível de educação, juventude e 

desporto. 

 

Na 1.ª ronda intervieram os Deputados Emídio Guerreiro (PSD), António Cunha (PSD), Miguel 

Costa Matos (PS), Porfírio Silva (PS), Lúcia Araújo Santos (PS), Joana Mortágua (BE), Ana 

Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN) e Mariana Silva (BE) fazendo 

perguntas e apreciações, tendo o Ministro e os Secretários de Estado respondido 

individualizadamente após cada uma das intervenções dos Deputados. 

 

Na 2.ª ronda intervieram os Deputados Fernanda Velez (PSD), Carla Sousa (PS), Alexandra 

Vieira (BE), Ana Mesquita (PCP), Isabel Lopes (PSD) e António Cunha (PSD), tendo o Ministro 

e os Secretários de Estado respondido em conjunto às várias intervenções. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante desta 

ata, pelo que se dispensa um desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

 

5.  Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 20 de julho (terça-feira) – 10h00 (há plenário à tarde) 

 

✓ Audição conjunta das Federações Portuguesas de Andebol, de 

Basquetebol, de Futebol, de Patinagem e de Voleibol, subscritores da 

missiva de indignação sobre a falta de respostas do governo ao Desporto 

português, apesar da sua subscrição à Lisboa Call on Sport Innovation, a 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127245
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requerimento do PSD (foi provada a grelha de tempos, com um total de 

73m) 

  

✓ Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre 

precariedade na Ciência (44m) 

 

 

O Presidente propôs que aquando da receção das propostas de redação final dos textos que 

forem votados na sessão plenária de 22 de julho, se faça a respetiva distribuição pelos 

Deputados coordenadores para aprovação e se não houver acordo, seja marcada uma reunião 

da Comissão para apreciação e votação das mesmas. A proposta reuniu consenso. 

 

• Jornadas parlamentares: 

✓ PS - 15 e 16 de julho. 

 

 

 

 

A reunião foi encerrada às 21h04, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 14 de julho de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 20 de julho de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

  

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Carla Sousa (PS) 
 Joël Bouça Gomes (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Maria Begonha (PS) 
 Maria Da Graça Reis (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Alexandre Poço (PSD) 
 António Cunha (PSD) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Ilídia Quadrado (PSD) 
 Luís Leite Ramos (PSD) 
 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Mariana Silva (PEV) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Joana Sá Pereira (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Luís Monteiro (BE) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 

 
 

 


