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23.março.2021  

 

Aos vinte e três dias do mês de março de 2021, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 5 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 
  

• 11 de março de 2021 (Mesa e Coordenadores) 

• 16 de março de 2021 

• 17 de março de 2021 

 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 
3.1.1. Projetos de Lei 

 

• Projeto de Lei n.º 736/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – Reforça a proteção dos 
estudantes internacionais inscritos em Instituições de Ensino Superior Públicas 
 

• Projeto de Lei n.º 738/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoios aos estudantes no contexto 
da ação social escolar 

 

• Projeto de Lei n.º 739/XIV/2.ª (PCP) – Estabelece medidas de redução do número de 
alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

 

• Projeto de Lei n.º 740/XIV/2.ª (PCP) – Estabelece medidas com vista à eliminação dos 
exames, fixando um regime transitório para conclusão do ensino secundário e acesso 
ao ensino superior no ano letivo 2020/2021 
 

3.1.2. Projetos de Resolução 
 

• Projeto de Resolução n.º 181/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo a construção 

de uma nova escola básica (2.º e 3.º ciclo) da Trafaria. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1108/XIV/2.ª (IL) – Pela prevenção e combate efetivo ao 

abandono escolar precoce. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) – Pelo direito dos estudantes realizarem 

exames nacionais para melhoria da classificação interna. 

 

3.2. Pedido de audiências 

 

• Coletivo Estudantes Internacionais 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110518
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110519
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110520
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44335
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110512
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110514
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3.3. Relatório da audição pública sobre a gestão das escolas, realizada em 23 de fevereiro 
 

 
3.4. Relatório da audição do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, escola de 

referência na intervenção precoce, pelo GT da Educação Inclusiva 

 

3.5. Iniciativas europeias 

 

• COM(2021)102 - COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO 
CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS 
REGIÕES Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

 
3.6. Indicação de Deputados relatores 

 

• Petição n.º 192/XIV/2.ª 
 

• Projeto de Lei n.º 725/XIV/2.ª (PAN) 
 
 

4. Audição de peticionários da petição n.º 191/XIV/2.ª – Não ao fecho dos clubes 
desportivos! 

 

• Deputado relator: Emídio Guerreiro (PSD) 

 
 

5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 695/XIV/2.ª (BE) – Estabelece o 
número máximo de alunos por turma 

 

• Deputada relatora: Lúcia Araújo Silva (PS) 

 

6. Fixação de redação final de Projetos de Resolução 
 
6.1.  

• Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio ao 
associativismo juvenil 

• Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa extraordinário de 
apoio ao associativismo juvenil 

• Projeto de Resolução n.º 887/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a criação de 
um programa extraordinário para apoio às organizações de juventude 
 

6.2. Projeto de Resolução n.º 930/XIV/2.ª (IL) – Pela educação inclusiva em estado de 
emergência 
 

6.3. Projeto de Resolução n.º 917/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo que garanta as 
condições para o ensino misto e não presencial mobilizando recursos do plano para 
a transição digital 

 
6.4. Projeto de Resolução n.º 985/XIV/2.ª (IL) – Pela reabertura das escolas em segurança 

 
6.5. Projeto de Resolução n.º 932/XIV/2.ª (BE) - Recomenda o fornecimento de refeições 

escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas 
do 1.º ciclo e jardins de infância 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2021&number=102&appLng=PT
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2021&number=102&appLng=PT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13559
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110350
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45682
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45750
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45728
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110329
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45752
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6.6. Projeto de Resolução n.º 892/XIV/2.ª (IL) – Pela inclusão dos estudantes a estagiar em 

todas as entidades de saúde nos grupos prioritários de vacinação para sua proteção 
e dos utentes 

 
 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1100/XIV/2.ª (PCP) – Pela realização de um 
concurso interno e externo justo, que corresponda às necessidades das escolas e 
respeite os direitos dos professores 

 
 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1114/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de concursos 
que preencham as necessidades das escolas e não excluam professores  

 
 

9. Discussão e votação do projeto de voto n.º 478/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
atribuição do Prémio do Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

 

 

10. Discussão e votação do projeto de voto n.º 485/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação pela 
atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

 

 

11. Discussão e votação do projeto de voto n.º 479/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pelo 
estabelecimento do recorde do mundo do lançamento do peso adaptado pelo atleta 
Miguel Monteiro 

 

 

12. Discussão e votação do projeto de voto n.º 486/XIV/2.ª, do PSD , de saudação pela 
consagração de Miguel Monteiro como Campeão do Mundo no lançamento do Peso, 
classe F40 

 

 

13. Discussão e votação do projeto de voto n.º 480/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
conquista da Copa Libertadores da América pela equipa dirigida por Abel Ferreira 

 
 

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 482/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
atribuição do “Global Teacher Award 2020” ao Docente José Jorge Teixeira 

 
 

15. Discussão e votação do projeto de voto n.º 487/XIV/2.ª, do PSD, de saudação pela 
atribuição do prémio “Global Teacher Award 2020” ao professor José Jorge Teixeira 

 
 

16. Discussão e votação do projeto de voto n.º 484/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pelo 
Aniversário Centenário do Clube Desportivo Arrifanense 

 
 

17. Discussão e votação do projeto de voto n.º 490/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação pelo 
centésimo aniversário do Clube Desportivo Arrifanense 

 
 

18. Outros assuntos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45688
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110500
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110524
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116681&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116683&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116685&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116687&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116693&ACT_TP=VOT
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Data das próximas reuniões 

 

• 30 de março de 2021 – 15h30 

 

✓ Audição regimental do Ministro da Educação 

 

• 06 de abril de 2021 – 15h30 

 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 179/XIV/2.ª – Por um investimento 

urgente em Ciência em Portugal 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas de 

exames que servem como prova de ingresso no ensino superior 

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

 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Presidente da Comissão informou que o PAN pediu no dia 19/3 a inclusão na Ordem do Dia 

(OD) da discussão do Projeto de Resolução n.º 1107/XIV/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

que permita que os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham efeito de 

melhoria da classificação final e o CDS-PP solicitou a discussão conjunta do Projeto de 

Resolução n.º 1113/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que permita aos alunos a 

realização de exames nacionais para efeito de melhoria da classificação final. Indicou ainda que 

o Projeto de Resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) – Pelo direito dos estudantes realizarem exames 

nacionais para melhoria da classificação interna - foi agendado para discussão no Plenário no 

dia 31 de março, a pedido do autor, por arrastamento com variadas iniciativas do âmbito da 

educação. 

 

Indicou ainda que o PSD solicitou no dia 22/3, às 10h51, a inclusão na OD da discussão do 

Projeto de Resolução n.º 1122/XIV/2.ª (PSD) - Pela realização de um concurso de professores 

que melhor responda às necessidades de pessoal docente nas escolas, junto com os Projetos 

de Resolução n.ºs 1100 e 1114 (pontos 7 e 8).  

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) discordou da inclusão da discussão dos Projetos de 

Resolução n.ºs 1107 e 1113 na OD. Manifestou depois concordância com a inclusão na OD da 

discussão do Projeto de Resolução n.º 1122, junto com os Projetos de Resolução n.ºs 1100 e 

1114, que já fazem parte da OD. 

 
A Ordem do Dia, com a inclusão da discussão do Projeto de Resolução n.º 1122 (como ponto 9, 
sendo renumerados os seguintes), foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do 
PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, encontrando-se ausentes os Deputados do PAN, do PEV e 
da IL. 
  

2. Aprovação de atas 
  
As atas das reuniões de 11 de março de 2021 (Mesa e Coordenadores) e 16 e 17 de março (da 
Comissão) foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, 
encontrando-se ausentes os Deputados, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110521
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110521
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110514
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110538
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3. Comunicações do Presidente 
 

3.5. Baixa de iniciativas 
 
3.5.1. Projetos de Lei 

 
O Presidente da Comissão informou que baixou à Comissão, em 18/03/2021, o projeto de lei a 
seguir referido, que era distribuído ao PCP para elaboração de parecer, chamando à atenção 
que a aprovação deste seria agendada para 13/04/2021. 
 

• Projeto de Lei n.º 736/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – Reforça a proteção dos 
estudantes internacionais inscritos em Instituições de Ensino Superior Públicas 
 

Indicou que tinham também baixado à Comissão, em 19/3/2021, os 3 Projetos de Lei a seguir 
referidos, que tinham sido agendados por arrastamento com outras iniciativas para a sessão 
plenária de 31/03/2021. Atenta a data da discussão, foi consensualizado não elaborar parecer e 
informar o Presidente da Assembleia da República de que o mesmo não seria elaborado, atenta 
a exiguidade do tempo disponível.  

 
 

• Projeto de Lei n.º 738/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoios aos estudantes no contexto 
da ação social escolar 

 

• Projeto de Lei n.º 739/XIV/2.ª (PCP) – Estabelece medidas de redução do número de 
alunos por turma visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
 

• Projeto de Lei n.º 740/XIV/2.ª (PCP) – Estabelece medidas com vista à eliminação dos 
exames, fixando um regime transitório para conclusão do ensino secundário e acesso 
ao ensino superior no ano letivo 2020/2021 
 

3.5.2. Projetos de Resolução 
 

O Presidente informou ainda que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução abaixo 

referidos, tendo os Deputados dos Grupos Parlamentares autores dos mesmos solicitado a sua 

discussão nos termos seguintes: 

 

• Projeto de Resolução n.º 181/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo a construção 

de uma nova escola básica (2.º e 3.º ciclo) da Trafaria - discussão na Comissão, 

junto com os restantes Projetos de Resolução sobre a Escola da Trafaria, a 

agendar para 30/3; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1108/XIV/2.ª (IL) – Pela prevenção e combate efetivo ao 

abandono escolar precoce - agendado para discussão no Plenário em 31/3, por 

arrastamento; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) – Pelo direito dos estudantes realizarem 

exames nacionais para melhoria da classificação interna – agendado para discussão 

no Plenário em 31/3, por arrastamento. 

 

3.6. Pedido de audiência 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110518
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110519
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110520
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44335
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110512
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110514
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Tendo presente o pedido de audiência do Coletivo Estudantes Internacionais, para expor as 
principais dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelos alunos internacionais, agravadas 
durante a pandemia, foi deliberado que a mesma fosse presidida por um Deputado piloto do BE, 
tendo sido indicado o Deputado Luís Monteiro (BE). 
 

3.7. Relatório da audição pública sobre a gestão das escolas, realizada em 23 de fevereiro 
 

O relatório da audição pública foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e 
do BE, encontrando-se ausentes os Deputados, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

 
 

3.8. Relatório da audição do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, escola de 

referência na intervenção precoce, pelo GT da Educação Inclusiva 

 

O relatório da audição foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, 
encontrando-se ausentes os Deputados, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 

3.5. Iniciativas europeias 

 

O Presidente informou que tinha baixado à Comissão a iniciativa europeia COM(2021)102 - 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 

ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Plano de Ação sobre o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, em que a Comissão Europeia propõe três grandes metas da UE a 

atingir até ao final da década nos domínios do emprego, das competências e da proteção social, 

referindo que caso seja deliberado proceder ao seu escrutínio, será distribuída ao PS e o 

respetivo relatório será apreciado na reunião de 13/04/2021. 

Foi consensualizado não escrutinar a iniciativa em causa. 

 
3.6. Indicação de Deputados relatores 

 
O Presidente solicitou depois ao Deputado Coordenador do PS que indicasse Deputados 
relatores para a Petição n.º 192/XIV/2.ª, que lhe tinha sido distribuído na reunião de 17/02/2021 
e para o Projeto de Lei n.º 725/XIV/2.ª (PAN), distribuído em 16/03/2021, lembrando que a 
apreciação do parecer deste seria agendada para a reunião de 30/03/2021. 
 
 

4. Audição de peticionários da petição n.º 191/XIV/2.ª – Não ao fecho dos clubes 
desportivos! 

 
 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao peticionário e lembrou a grelha de tempos da 

audição.  

 

O peticionário referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. Realçou a importância da atividade física para a saúde; 

2. Não há indicação de que a máscara seja prejudicial para os desportistas; 

3. Os clubes desportivos estão estrangulados e os peticionários entendem que todos os 

clubes podiam estar abertos, cumprindo as regras sanitárias; 

4. Os benefícios do desporto caíram no esquecimento; 

5. Estão a ser favorecidos os prejuízos pelo não exercício; 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2021&number=102&appLng=PT
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2021&number=102&appLng=PT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13559
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6. Recomendam a atividade física todos os dias e a retoma do desporto com medidas de 

higienização. 

 

Intervieram depois os Deputados Alma Rivera (PCP), Maria Begonha (PS), Emídio Guerreiro 

(PSD, relator da petição) e Luís Monteiro (BE), pronunciando-se sobre a matéria. 

 
O peticionário referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. Agradeceu aos Deputados pela importância que dão à atividade física e ao desporto; 

2. Esperam pela retoma prevista para o início de maio; 

3. Não concordam com a classificação das várias modalidades como de baixo, médio e alto 

risco; 

4. Discordam que as modalidades de luta sejam consideradas de alto risco; 

5. Estão muito comprometidos com o desporto de formação e consideram que as aulas 

dadas através da plataforma zoom não permitem desenvolver as capacidades a nível do 

desporto; 

6. Defendem que as crianças podem estar nos grupos desportivos, assim como nas 

escolas e transportes; 

7. Pedem que não seja comprometido mais um ano de formação dos jovens; 

8. Alertam que a permanência em casa também terá efeitos no âmbito da saúde pública; 

9. Defendem que sejam colocadas todas as modalidades a funcionar, com regras sanitárias 

específicas.  

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, disponível na página da Comissão, o qual constitui parte 

integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 695/XIV/2.ª (BE) – Estabelece o 
número máximo de alunos por turma 

 
A Deputada Lúcia Araújo Silva (PS), relatora do parecer, fez a respetiva apresentação, tendo o 

mesmo sido depois aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE e 

PCP, encontrando-se ausentes os do CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 

 

6. Fixação de redação final de Projetos de Resolução 
 
6.1.  

• Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio ao 
associativismo juvenil 

• Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa extraordinário de 
apoio ao associativismo juvenil 

• Projeto de Resolução n.º 887/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a criação de 
um programa extraordinário para apoio às organizações de juventude 
 

6.2. Projeto de Resolução n.º 930/XIV/2.ª (IL) – Pela educação inclusiva em estado de 
emergência 
 

6.3. Projeto de Resolução n.º 917/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo que garanta as 
condições para o ensino misto e não presencial mobilizando recursos do plano para 
a transição digital 

 
6.4. Projeto de Resolução n.º 985/XIV/2.ª (IL) – Pela reabertura das escolas em segurança 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116829
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110350
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45682
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45750
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45728
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110329
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6.5. Projeto de Resolução n.º 932/XIV/2.ª (BE) - Recomenda o fornecimento de refeições 
escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas 
do 1.º ciclo e jardins de infância 

 
6.6. Projeto de Resolução n.º 892/XIV/2.ª (IL) – Pela inclusão dos estudantes a estagiar em 

todas as entidades de saúde nos grupos prioritários de vacinação para sua proteção 
e dos utentes 

 
 
As 6 redações finais foram fixadas por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD, BE 

e PCP, encontrando-se ausentes os do CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 
 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1100/XIV/2.ª (PCP) – Pela realização de um 
concurso interno e externo justo, que corresponda às necessidades das escolas e 
respeite os direitos dos professores 

 
A gravação e a informação de discussão da iniciativa estão disponíveis na mesma. 
 
 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1114/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de concursos 
que preencham as necessidades das escolas e não excluam professores  

 
A gravação e a informação de discussão da iniciativa estão disponíveis na mesma. 
 
  

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1122/XIV/2.ª (PSD) – Pela realização de um 
concurso de professores que melhor responda às necessidades de pessoal docente 
nas escolas 

 
 
A gravação e a informação de discussão da iniciativa estão disponíveis na mesma. 
 
 

10. Discussão e votação do projeto de voto n.º 478/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
atribuição do Prémio do Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

 

O Deputado Miguel Costa Matos (PS) realçou que o Corpo Nacional de Escutas (CNE), com o 

prémio que lhe foi atribuído, obteve um feito muito relevante e importante para o escutismo e 

propôs que a Comissão aprovasse um voto sobre a matéria. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD), no âmbito da apresentação do projeto de voto n.º 485/XIV/2.ª 

(ponto 11), referiu que a distinção obtida destaca o papel do CNE, realçou a importância deste e 

informou que a proposta de atribuição do prémio foi desencadeada pelo Eurodeputado José 

Manuel Fernandes. 

 
Os 2 projetos de voto foram aprovados por unanimidade pelos Deputados presentes do PS e 

PSD, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 
Foi depois consensualizado que tendo presente o texto dos 2 projetos de voto, os serviços 

elaborariam um texto conjunto para ser um voto da Comissão, que circularia pelos Deputados 

Coordenadores para validação e seria depois remetido para votação na sessão plenária. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45752
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45688
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110500
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110524
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110538
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116681&ACT_TP=VOT
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11. Discussão e votação do projeto de voto n.º 485/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação pela 
atribuição do Prémio do Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

 

Discussão conjunta com o projeto de voto n.º 478/XIV/2.ª, nos termos referidos no ponto anterior. 

 

 

12. Discussão e votação do projeto de voto n.º 479/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pelo 
estabelecimento do recorde do mundo do lançamento do peso adaptado pelo atleta 
Miguel Monteiro 

 

O Deputado Miguel Costa Matos (PS) realçou que está em causa um feito notável do desportista. 

 

A Deputada Carla Borges (PSD), no âmbito da apresentação do projeto de voto n.º 486/XIV/2.ª, 

fez uma resenha da atividade desportiva e dos prémios já obtidos pelo jovem atleta. 

 

Os 2 projetos de voto foram aprovados por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD 

e BE encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 

Foi depois consensualizado que tendo presente o texto dos 2 projetos de voto, os serviços 

elaborariam um texto conjunto para ser um voto da Comissão, que circularia pelos Deputados 

Coordenadores para validação e seria depois remetido para votação na sessão plenária. 

 

 

13. Discussão e votação do projeto de voto n.º 486/XIV/2.ª, do PSD , de saudação pela 
consagração de Miguel Monteiro como Campeão do Mundo no lançamento do Peso, 
classe F40 

 

Discussão conjunta com o projeto de voto n.º 479/XIV/2.ª, nos termos referidos no ponto anterior. 

 

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 480/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
conquista da Copa Libertadores da América pela equipa dirigida por Abel Ferreira 

 
O Deputado Miguel Costa Matos (PS) realçou o feito desportivo do treinador, que justifica o voto 
e é também um tributo a todos os treinadores. 
 
O projeto de voto foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, PSD e PCP, 

encontrando-se ausentes os Deputados do BE, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 

   

15. Discussão e votação do projeto de voto n.º 482/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pela 
atribuição do “Global Teacher Award 2020” ao Docente José Jorge Teixeira 

 
O Deputado Francisco Rocha (PS) referiu que o prémio configura uma homenagem ao ensino, 
particularmente no âmbito experimental das ciências e tem por base um ensino inspirador, tendo 
feito uma resenha dos vários prémios já recebidos pelo professor.   
 
A Deputada Cláudia Bento (PSD), no âmbito da apresentação do projeto de voto n.º 487/XIV/2.ª, 
realçou a carreira profissional e os prémios obtidos pelo professor. 
 

Os 2 projetos de voto foram aprovados por unanimidade pelos Deputados presentes do PS e 

PSD, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116683&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116685&ACT_TP=VOT
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Foi depois consensualizado que tendo presente o texto dos 2 projetos de voto, os serviços 

elaborariam um texto conjunto para ser um voto da Comissão, que circularia pelos Deputados 

Coordenadores para validação e seria depois remetido para votação na sessão plenária. 

 

 

16. Discussão e votação do projeto de voto n.º 487/XIV/2.ª, do PSD, de saudação pela 
atribuição do prémio “Global Teacher Award 2020” ao professor José Jorge Teixeira 

 
Discussão conjunta com o projeto de voto n.º 482/XIV/2.ª, nos termos referidos no ponto anterior. 

 

17. Discussão e votação do projeto de voto n.º 484/XIV/2.ª, do PS, de congratulação pelo 
Aniversário Centenário do Clube Desportivo Arrifanense 

 
A Deputada Susana Correia (PS) enfatizou o trabalho notável do clube na formação de jovens e 

o legado desportivo de eleição. 

 

A Deputada Carla Madureira (PSD), no âmbito da apresentação do projeto de voto n.º 

490/XIV/2.ª, enfatizou que o clube proporciona muitas modalidades e contribui para a promoção 

do desporto e a dignificação da freguesia. 

 

Os 2 projetos de voto foram aprovados por unanimidade pelos Deputados presentes do PS e 

PSD, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

 

Foi depois consensualizado que tendo presente o texto dos 2 projetos de voto, os serviços 

elaborariam um texto conjunto para ser um voto da Comissão, que circularia pelos Deputados 

Coordenadores para validação e seria depois remetido para votação na sessão plenária. 

 

 

18. Discussão e votação do projeto de voto n.º 490/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação pelo 
centésimo aniversário do Clube Desportivo Arrifanense 

 
Discussão conjunta com o projeto de voto n.º 484/XIV/2.ª, nos termos referidos no ponto anterior. 

 

 

19. Outros assuntos 
 
A Deputada Cláudia André (PSD) pediu o ponto de situação da resposta do Ministro das Finanças 
em relação à indicação de disponibilidade para a audição a requerimento do BE, tendo o 
Presidente indicado os vários contactos já realizados e informado que continua a não haver 
resposta. 
 
 
Data das próximas reuniões 

 

• 30 de março de 2021 – 15h30 

 

✓ Audição regimental do Ministro da Educação 

 

• 06 de abril de 2021 – 15h30 

 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 179/XIV/2.ª – Por um investimento 

urgente em Ciência em Portugal 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116682&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116687&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116693&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
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✓ Audição de peticionários da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas de 

exames que servem como prova de ingresso no ensino superior 

 

A reunião foi encerrada às 18:20 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 10 de março de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 30 de março de 2021.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

Alexandra Tavares De Moura (PS) 
 Cristina Mendes Da Silva (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) 
 Luís Monteiro (BE) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Alma Rivera (PCP) 
 Susana Correia (PS) 
 Carla Borges (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 


