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Informação 
Projeto de resolução n.º 913/XIII (2.ª) (PEV) - 

Recomenda a implementação de um regime similar ao 

dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros 

de Recursos para os coordenadores do Projeto Eco-

escolas  

Discussão ocorrida nos 

termos do artigo 128.º, n.º 

1, do RAR, na reunião da 

Comissão de 16 de julho 

de 2019. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453
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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PEV tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 913/XIII (2.ª) - Recomenda a implementação de um 

regime similar ao dos coordenadores das Bibliotecas Escolares /Centros de 

Recursos para os coordenadores do Projeto Eco-escolas, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 5 de junho de 2017, tendo 

baixado à Comissão de Educação e Ciência no dia 5 de julho de 2019, a pedido 

dos autores. 

 

3. A Deputada Heloísa Apolónia (PEV) referiu que propõem a atribuição aos 

coordenadores do projeto eco-escolas, no âmbito da educação ambiental, do 

mesmo regime dos coordenadores de bibliotecas escolares/centros de recursos, 

sendo a coordenação integrada na componente letiva do docente. 

 

4. A Deputada Odete João (PS) indicou que aquilo que se refere na exposição de 

motivos do projeto de resolução não é exatamente verdade e o PS entende que 

compete à escola fazer a gestão de acordo com o que considera prioritário. 

5. A Deputada Germana Rocha (PSD) realçou a importância do projeto eco-escolas e 

da sua coordenação e manifestou dúvidas em relação a ser-lhes atribuído o 

mesmo regime dos coordenadores das bibliotecas escolares, porque as situações 

são diferentes e o regime também. Defendeu depois que a situação precisa de 

mais estudo e aprofundamento. 

6. A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que as escolas têm muitos projetos 

importantes e não há um tratamento igual para todos, tendo informado depois que 

não acompanham o projeto de resolução. 

 

7. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no projeto de 

resolução referido, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41453


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

3 

 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, 16 de julho de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 
 
 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


