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Assunto: Discussão em Plenário dos Projetos de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (NInsc Cristina 

Rodrigues), n.º 683/XIV/2ª (PSD), n.º 684/XIV/2ª (CDS-PP), n.º 685/XIV/2ª (CDS-PP), n.º 

692/XIV/2ª (PSD), n.º 693/XIV/2ª (CDS-PP), n.º 694/XIV/2ª (CDS-PP) e n.º 702/XIV/2ª 

(PS). 

 

 

Baixaram a esta comissão nos passados dias 7, 8 e 12 de outubro de 2020, os Projetos de Resolução: 

• Projeto de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (NInsc Cristina Rodrigues) - Pela construção de uma 
escola básica de 2.º e 3.º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do 
Seixal. 

 

• Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2ª (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. 

 

• Projeto de Resolução n.º 684/XIV/2ª (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 685/XIV/2ª (CDS-PP) - Educação para o Ciclismo Saudável. 
 

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/2ª (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 693/XIV/2ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que divulgue 
informação sobre Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um programa de rastreio. 

 

• Projeto de Resolução n.º 694/XIV/2ª (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 702/XIV/2ª (PS) - Recomenda ao Governo a requalificação da 
Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão. 

 
 
 

Nesta sequência cumpre-me informar Vossa Excelência de que foi requerida pelos proponentes a 

sua discussão em Plenário, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 128.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

     O Presidente da Comissão, 

 
           (Firmino Marques) 
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