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26.janeiro.2021  

 

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

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 6 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 ata 

  

• 19 de janeiro de 2021 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

• Projeto de Resolução n.º 845/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo o Apoio 

Plurianual do Projeto «Orquestra Geração» 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 864/XIV/2.ª (PAN) – Criação de uma rede integrada de 

respostas de apoio às famílias 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 865/XIV/2.ª (BE) – Adaptação das regras de confinamento 

às especificidades das escolas de dança 

 

• Projeto de Resolução n.º 868/XIV/2.ª (BE) – Redução das desigualdades que afetam 

os docentes contratados com horários incompletos 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 871/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de Apoio à Dança 

 

 

3.2. Pedido de audiências 

 

• TippingUp 

o Assunto: Apresentação do projeto "Voters - Learning To Vote". 

 

• MCD Movimento Cidadão Diferente 

o Assunto: Discussão de várias questões sobre as necessidades educativas 

especiais. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45604
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45650
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45651
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45657
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45660
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3.3. Relatórios de audição 

 

• Relatório da audição de peticionários da Petição n.º 160/XIV/2.ª – Pela defesa do 

ensino público articulado – Música. Deputada relatora: Mariana Silva (PEV) 

 

 

4. Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório Estado da 

Educação 2019 – 15h30  

 

 

5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 610/XIV/2.ª (BE) - Altera o estatuto 

do estudante internacional do Ensino Superior (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

36/2014, de 10 de março) 

 

• Deputado relator: Miguel Costa Matos (PS) 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de 

apoio ao associativismo juvenil 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa 

extraordinário de apoio ao associativismo juvenil 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 811/XIV/2.ª (BE) - Reforço da componente de 

apoio à família (CAF) e alargamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

ao 2º ciclo do ensino básico para os alunos com necessidades educativas especiais 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 827/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - 

Recomenda ao Governo o reforço e alargamento da Componente de Apoio à Família 

(CAF) ao 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e a sua adequação aos alunos com 

necessidades educativas especiais 

 

 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 832/XIV/2.ª (CDS-PP) - Extensão da componente 

de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular aos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e à educação inclusiva 

 

 

11. Discussão do Projeto de Resolução 821/XIV/2.ª (BE) - Pela abertura de um concurso 

adicional para os contratos de patrocínio do ensino artístico especializado 

 

 

12. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 130/XIV/2.ª, Pela revisão das 

orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021 

 

• Deputada relatora: Bebiana Cunha (PAN) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13528
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45557
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=45549
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45574
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45580
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
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13. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Senhor Ministro das 

Finanças sobre o atraso na homologação dos pareceres positivos na CAB CTES do 

PREVPAP 

 

 

14. Aprovação do Plano de Atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para 

a 2.ª Sessão Legislativa 

 

 

15. Ratificação das deliberações do Grupo de Trabalho-Parlamento dos Jovens 

 

• Alterações do Regimento do Parlamento dos Jovens; 

• Ponto de situação do Seminário | Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta 

 

 

16. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

16.1. Petição n.º 167/XIV/2.ª - COVID-19 - Aumento do número de assistentes operacionais 

nas escolas públicas. 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 23-11-2020 

✓ Subscritores: 1 

 

17. Outros assuntos 

 

 

18. Data das próximas reuniões 

 

 

• 2 de fevereiro 

 

✓ Reunião ordinária 

 

 

• Data a fixar  

 

✓ Audição de entidades do setor no âmbito da apreciação de iniciativas sobre o 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

 

• Data a fixar  

 

✓ Audição da Confederação do Desporto de Portugal, da Confederação 

Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, do Comité 

Olímpico de Portugal, do Comité Paralímpico de Portugal, da Confederação de 

Treinadores e das Federações Desportivas (cerca de 60), por requerimento do 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13535
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PCP, para recolherem elementos sobre a situação vivida no Desporto e as 

medidas necessárias para salvar o setor. 

 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

O Presidente da Comissão deu conta de que tinha sido solicitado o adiamento dos pontos 6 e 7 

pelo PCP, dos pontos 8, 9, 10 e 12 pelo PAN e do ponto 11 pelo PS.  

 

Referiu ainda que tinha sido recebida a proposta de redação final do Projeto de Resolução 

759/XIV/2.ª (PCP) - Retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições e do 

Projeto de Resolução 783/XIV/2.ª (PEV) - Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma 

da prática desportiva em contexto de pandemia, bem como do Projeto de Resolução n.º 

781/XIV/2.ª (PS),  Recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os 

diferentes atores educativos e entre os diferentes níveis de ensino, tendo havido consenso em 

relação à inclusão da sua apreciação na Ordem do dia da reunião. 

 

Por último, mencionou que tinham sido recebidos 2 requerimentos, do CDS-PP e do PSD, para 

audição do Ministro da Educação sobre o encerramento das escolas e plano subsequente, tendo 

havido igualmente consenso em relação à inclusão da sua discussão e votação na Ordem do dia 

da reunião. 

  

A proposta de Ordem do Dia, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade 

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

a ausência do Deputado da IL. 

 

Foi ainda consensualizado que a fixação de redação final e a discussão e votação de 

requerimentos dos Grupos Parlamentares que sejam recebidas na Comissão com 24h ou mais 

de antecedência em relação à reunião serão distribuídas aos Coordenadores e incluídas na 

Ordem do Dia, fazendo-se a distribuição da versão alterada previamente à reunião. O mesmo 

procedimento será adotado em relação à baixa de novas iniciativas, a incluir nas comunicações 

do Presidente.   

 

 

2. Aprovação de ata 

  

A ata da reunião de 19 de janeiro de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do 

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

do PEV e da IL. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.3. Baixa de iniciativas 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45499
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45499


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 56/XIV/ 2.ª SL 

 

5 
 

O Presidente deu conta de que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução abaixo 

referidos, tendo os Grupos Parlamentares respetivos solicitado a sua discussão nos termos 

seguintes: 

 

• Projeto de Resolução n.º 845/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo o Apoio 

Plurianual do Projeto «Orquestra Geração» - redistribuído da Comissão de Cultura e 

Comunicação e ficando com conexão com a mesma - discussão na Comissão; 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 864/XIV/2.ª (PAN) – Criação de uma rede integrada de 

respostas de apoio às famílias - conexão com a Comissão de Trabalho e Segurança 

Social - discussão na Comissão, junto com os Projetos de Resolução n.ºs 811, 827 e 

832; 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 865/XIV/2.ª (BE) – Adaptação das regras de confinamento 

às especificidades das escolas de dança – conexão com a Comissão de Economia, 

Inovação, Obras Públicas e Habitação - discussão no Plenário; 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 868/XIV/2.ª (BE) – Redução das desigualdades que afetam 

os docentes contratados com horários incompletos – discussão no Plenário; 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 871/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de Apoio à Dança - conexão 

com a Comissão de Cultura e Comunicação - discussão no Plenário. 

 

 

3.4. Pedido de audiências 

 

Diogo Almeida Alves, em representação da TippingUp, dirigiu um pedido de audiência ao 

Presidente da Assembleia da República, para apresentação do projeto "Voters - Learning To 

Vote", que se foca no “aprender a votar” e na dimensão do voto eleitoral como fundamental para 

uma aposta nos jovens como agentes de mudança, para contribuir para o reforço da qualidade 

da democracia em Portugal, tendo o pedido sido encaminhado para o Presidente da Comissão. 

Analisado o pedido e dado que no mesmo se faz também referência ao desenvolvimento do 

Programa Parlamento dos Jovens, foi consensualizado que a audiência fosse conduzida pelo 

Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens. 

 

Apreciado o pedido de audiência do MCD, Movimento Cidadão Diferente, para discussão de 

várias questões sobre as necessidades educativas especiais, foi consensualizado que a 

audiência seja conduzida pelo Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. 

 

3.3. Relatórios de audição 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45604
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45650
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45651
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45657
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45660
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O relatório da audição de peticionários da Petição n.º 160/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino 

público articulado – Música (de que é relatora a Deputada Mariana Silva, PEV) foi aprovado por 

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

ausência dos Deputados do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

4. Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório Estado da 

Educação 2019 – 15h30  

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas à Presidente do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), Professora Maria Emília Brederode dos Santos, ouvida em 

videoconferência e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

A Presidente do CNE referiu que o Conselho faz anualmente o retrato do Estado da Educação, 

estando em causa o de 2019 e mencionou depois o seguinte, em resumo: 

1. O ano de 2019 foi particularmente positivo para o sistema português, prevendo-se que 

em 2020, devido à pandemia, haja uma regressão; 

2. Em 2019 verificou-se uma melhoria de vários indicadores (tendo havido um alargamento 

de indicadores) e uma aproximação aos dados dos restantes países da União Europeia; 

3. No que respeita aos resultados em relação às metas no âmbito da educação e formação 

há um ponto fraco no que respeita aos adultos; 

4. Em relação aos docentes, regista-se o seu envelhecimento, a falta de professores de 

várias áreas, o facto de os cursos de formação de professores terem pouca procura e 

esta se fazer por alunos com média escolar mais baixa, a desvalorização da carreira 

(havendo necessidade de mais valorização) e a necessidade de se criar uma hipótese 

de fixação de bolsas para os cursos; 

5. Quanto ao pessoal não docente, há necessidade de mais pessoal, particularmente para 

a educação inclusiva, bem como a nível de técnicos de informática e de psicólogos 

(particularmente para mais apoio durante a pandemia e para orientação profissional); 

6. Em 2019 registou-se uma diminuição da despesa com educação, para o nível de 2010; 

7. Necessidade de atenção às tecnologias de informação e comunicação e recursos 

digitais. 

 

Intervieram depois os Deputados Miguel Costa Matos (PS), Cláudia André (PSD), Joana 

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

apreciações e colocando perguntas. 

 

 Nesta sequência, a Presidente do CNE referiu o seguinte, em resumo: 

1. O CNE interessa-se muito pela análise das desigualdades (embora tenha obtido 

resultados díspares), não só sociais, mas também, designadamente, a nível de género 

(registando-se que as raparigas obtêm melhores resultados escolares do que os 

rapazes), de idade, com ênfase na educação de adultos, tendo realçado que não há 

dados respeitantes aos maiores de 65 anos, quando a educação é importante a vários 

níveis, até de saúde, e étnico; 

2. A educação inclusiva está a estender-se ao ensino superior; 

3. Tem-se verificado que há um alargamento do recurso a explicações, do 1.º ciclo até ao 

ensino superior, estando a escola pouco adequada às necessidades dos alunos; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13528
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4. Do gráfico sobre Portugal nos estudos internacionais retira-se que o gosto pela escola 

tem vindo a diminuir e os exames constituem uma fonte de stress; 

5. A atividade física dos alunos é menor que a média europeia, sobretudo nas raparigas; 

6. A escola deve contribuir para o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo dos alunos; 

7. A utilização das tecnologias de informação e comunicação nas escolas e nas 

aprendizagens é menor do que na média da União Europeia; 

8. O plano digital deve abranger várias áreas, incluindo as redes e a formação; 

9. Necessidade de desenvolvimento de resiliência emocional à imprevisibilidade e 

incerteza. 

 

A apresentação feita pela Presidente do CNE e a gravação da audição estão disponibilizadas na 

página da Comissão, constituindo 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 610/XIV/2.ª (BE) - Altera o estatuto 

do estudante internacional do Ensino Superior (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

36/2014, de 10 de março) 

 

O parecer foi apresentado pelo relator, Deputado Miguel Costa Matos (PS), tendo sido aprovado 

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

a ausência dos Deputados do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de 

apoio ao associativismo juvenil 

 

Adiado a pedido do PCP. 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa 

extraordinário de apoio ao associativismo juvenil 

 

Adiado a pedido do PCP. 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 811/XIV/2.ª (BE) - Reforço da componente de 

apoio à família (CAF) e alargamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

ao 2º ciclo do ensino básico para os alunos com necessidades educativas especiais 

 

Adiado a pedido do PAN. 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 827/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - 

Recomenda ao Governo o reforço e alargamento da Componente de Apoio à Família 

(CAF) ao 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e a sua adequação aos alunos com 

necessidades educativas especiais 

 

Adiado a pedido do PAN. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116512
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45557
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=45549
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45574
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10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 832/XIV/2.ª (CDS-PP) - Extensão da componente 

de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular aos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e à educação inclusiva 

 

Adiado a pedido do PAN. 

 

11. Discussão do Projeto de Resolução 821/XIV/2.ª (BE) - Pela abertura de um concurso 

adicional para os contratos de patrocínio do ensino artístico especializado 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

12. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 130/XIV/2.ª, Pela revisão das 

orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021 

 

Adiado a pedido do PAN. 

 

 

13. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Senhor Ministro das 

Finanças sobre o atraso na homologação dos pareceres positivos na CAB CTES do 

PREVPAP 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do requerimento, referindo que o 

PREVPAP, Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração 

Pública, se atrasou muito e no âmbito do ensino superior e da investigação foi muito controverso, 

por falta de critérios claros e boicote dos Reitores, e há processos homologados pelas comissões 

que os apreciaram que ainda não estão concluídos, por o Ministro das Finanças ainda não os ter 

visado.  

 

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

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

 

 

14. Aprovação do Plano de Atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para 

a 2.ª Sessão Legislativa 

 

O Plano de Atividades do Grupo de Trabalho foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do 

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

do PEV e da IL. 

  

15. Ratificação das deliberações do Grupo de Trabalho-Parlamento dos Jovens 

 

 

A Deputada Maria Begonha (PS), Coordenadora do Grupo de Trabalho - Parlamento dos Jovens, 

referiu que as alterações ao Regimento do Programa Parlamento dos Jovens visam 

essencialmente permitir a realização das sessões por videoconferência e minimizar as 

presenças. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45580
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
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As alterações foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do 

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

 

A Coordenadora do Grupo de Trabalho fez depois o ponto de situação do Seminário | Os desafios 

do Parlamento dos Jovens na idade adulta, referindo que já havia mais de 400 inscritos, o 

seminário decorreria todo por videoconferência, com exceção da presença do Presidente da 

Comissão e estava a levantar desafios técnicos, atento o elevado número de inscritos. A 

terminar, solicitou aos Grupos Parlamentares (GP) que indicassem o Deputado que faria a 

intervenção no Seminário em representação do respetivo GP. 

 

 

16. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

16.1. Petição n.º 167/XIV/2.ª - COVID-19 - Aumento do número de assistentes operacionais 

nas escolas públicas. 

 

Apreciada a nota de admissibilidade da Petição n.º 167/XIV/2.ª - COVID-19 - Aumento do 

número de assistentes operacionais nas escolas públicas, com 1 subscritor, foi deliberado admitir 

a petição, não nomear Deputado relator, enviar cópia da petição e da referida nota aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo (Ministro da Educação), para tomada das medidas que entenderem 

pertinentes e considerar o processo de apreciação da petição concluído, ao abrigo do disposto 

no n.º 13 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, Lei de Exercício do Direito de Petição. 

A deliberação foi aprovada com os votos a favor dos Deputados presentes do PS, do PSD, do 

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

 

 

17. Fixação de redação final do Projeto de Resolução 759/XIV/2.ª (PCP) - Retoma da 

prática desportiva e normalização gradual das competições e Projeto de Resolução 

783/XIV/2.ª (PEV) - Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática 

desportiva em contexto de pandemia 

 

A redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do 

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

 

 

18. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 781/XIV/2.ª (PS), Recomenda ao 

Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores 

educativos e entre os diferentes níveis de ensino  

 

A redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do 

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

 

 

19. Apreciação e votação do requerimento do CDS-PP para audição urgente do Ministro 

da Educação sobre o encerramento das escolas, proibição de aulas à distância e 

próximos passos 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13535
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13535
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45499
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A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) fez a apresentação do requerimento, referindo que o 

fecho das escolas era inevitável, mas não foi devidamente explicado, nomeadamente a paragem 

das aulas, tendo realçado que noutros países está a haver ensino à distância. Enfatizou depois 

que importa ainda que o Ministro da Educação informe o que vai acontecer após as 2 semanas 

de fecho das escolas. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) fez de seguida a apresentação do requerimento do PSD, tendo 

manifestado preocupação com as condições que os alunos possam não ter para o ensino à 

distância e acentuou a necessidade de o Ministro da Educação explicar qual é o plano a adotar 

após 5/2 e até ao fim do ano letivo. 

 

O requerimento do CDS-PP foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, 

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

e da IL. 

 

 

20. Apreciação e votação do requerimento do PSD para audição urgente do Ministro da 

Educação sobre o encerramento das escolas e plano subsequente 

 

 

O requerimento do PSD foi apresentado a seguir ao requerimento do CDS-PP, conforme consta 

no ponto anterior. 

 

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

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

da IL. 

 

 

21. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

 

22. Data das próximas reuniões 

 

 

• 2 de fevereiro 

 

✓ Reunião ordinária 

 

 

• Data a fixar  

 

✓ Audição de entidades do setor no âmbito da apreciação de iniciativas sobre o 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 56/XIV/ 2.ª SL 

 

11 
 

• Data a fixar  

 

✓ Audição da Confederação do Desporto de Portugal, da Confederação 

Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, do Comité 

Olímpico de Portugal, do Comité Paralímpico de Portugal, da Confederação de 

Treinadores e das Federações Desportivas (cerca de 60), por requerimento do 

PCP, para recolherem elementos sobre a situação vivida no Desporto e as 

medidas necessárias para salvar o setor. 

 

 

A reunião foi encerrada às 17:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 26 de janeiro 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 02 de fevereiro de 2021.  
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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 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Ilídia Quadrado 

 Joana Mortágua 

 Lúcia Araújo Silva 

 Luís Leite Ramos 

 Luís Monteiro 

 Maria Begonha 

 Maria da Graça Reis 

 Maria Gabriela Fonseca 

 Maria Joaquina Matos 

 Mariana Silva 

 Martina Jesus 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Alexandra Vieira 

 Duarte Marques 

 Fernando José 

 Isabel Lopes 

 Joana Sá Pereira 

 Maria Germana Rocha 

 Miguel Matos 

 Palmira Maciel 

 Sílvia Torres 

 Telma Guerreiro 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 João Cotrim de Figueiredo 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 


