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10.março.2021  

 

Aos dez dias do mês de março de 2021, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na sala do Senado 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 
  

• 02 de março de 2021 

 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

3.1.1. Projetos de Lei 
 

• Projeto de Lei n.º 708/XIV/2.ª (PS) – Proteção do Barranquenho 

 
3.1.2. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1028/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a conclusão 

das obras de requalificação da Escola Secundária da Sertã 

 

• Projeto de Resolução n.º 1036/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Trafaria, concelho de Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1037/XIV/2.ª (Joacine Katar Moreira (Ninsc)) – 

Recomenda ao governo o combate ao cyberbullying e a todo o tipo de violência online 

 

• Projeto de Resolução n.º 1048/XIV/2.ª (CH) – Pela reabertura de estabelecimentos 

que vendam, única e exclusivamente livros, no próximo Estado de Emergência 

 

• Projeto de Resolução n.º 1049/XIV/2.ª (CH) – Pela isenção do pagamento de refeição 

aos alunos enquadrados no escalão B da acção social escolar 

 

• Projeto de Resolução n.º 1056/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) – Recomenda 

ao Governo que proceda à revisão dos conteúdos da educação sexual nas escolas 

garantindo a promoção da igualdade de género 

 

3.2. Relatório da audiência do Projeto Voters - Learning To Vote, pelo GT do Parlamento 

dos Jovens 

 

3.3.  Designação de representante do PAN no CNE 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110400
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110410
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110411
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110424
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110425
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110438
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4. Audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a requerimento do PCP, 
sobre a situação vivida no Desporto e as medidas necessárias para salvar o setor – 
10h00 

 

 

5.  Nova apreciação de iniciativas  
 

• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 

“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”; 

 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 

pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 

públicos dos Ensinos Básico e Secundário. 

 
 

6. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 677/XIV/2.ª (PEV) – Diminui o 
número máximo de alunos permitido por turma. 

 

• Deputada relatora: Maria Joaquina Matos (PS) 
 
 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa 
extraordinário de vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço. 

 

• Deputado relator: Deputado António Cunha (PSD) 
 
 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 976/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda que os 
estudantes do ensino superior público não sejam obrigados ao pagamento de qualquer 
valor referente a propinas, taxas e emolumentos enquanto vigorarem as medidas de 
prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19 

 
 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 977/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que 
proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3º ciclo da Trafaria, no concelho de 
Almada 

 
 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1018/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 
que proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Trafaria, concelho 
de Almada 

 
 

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 978/XIV/2.ª (BE) – Medidas de emergência social 
para estudantes do ensino superior público 

 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110302/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110322/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110317/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110318/details?showDescriptors=false
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110384
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110319/details?showDescriptors=false
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12. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1026/XIV/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo a 
elaboração de um plano integrado de preparação atempada do regresso aos contextos 
escolares 

 
 

13. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1033/XIV/2.ª (BE) – Medidas de apoio à 
investigação científica e aos seus profissionais 

 
 

14. 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) 

 

 

15. 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) 

 

 

16. 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 

 

 

17. 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 

 

 

18. 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 

 
 

19. 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 

 

20. 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 

 
 

21. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 845/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao 
Governo o Apoio Plurianual do Projeto «Orquestra Geração» 

 
 

22. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 846/XIV/2.ª (BE) - Pela vinculação 
extraordinária dos docentes de técnicas especiais 

 
 

23. Outros assuntos 
 

 

24. Data das próximas reuniões 
 

• 16 de março de 2021 – 15h30 

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

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110397
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110406
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/DetalheIniciativa.aspx?BID=45604
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45605
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) solicitou o adiamento dos pontos 2, 11 e 12. 
 
A Deputada Cláudia André (PSD) solicitou o adiamento dos pontos 9, 10 e 14 a 20. 
 
A ordem do dia, com as alterações acima referidas, foi aprovada por unanimidade pelos 
Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-
PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

2. Aprovação de ata 
  
A aprovação da ata de 02 de março de 2021 foi adiada, a pedido do PS. 

 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

3.1.1. Projetos de Lei 
 
O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado em 02/03/2021 à 12.ª Comissão, com 

conexão com a 8.ª, o Projeto de Lei n.º 708/XIV/2.ª (PS) – Proteção do Barranquenho, o qual 

era distribuído ao PSD, para indicar um Deputado relator para elaboração do contributo a remeter 

àquela Comissão. 

 

3.1.2. 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 1028/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a conclusão 

das obras de requalificação da Escola Secundária da Sertã - discussão na Comissão, 

tendo a Deputada Ana Mesquita (PCP) referido que depois dirão quando querem o 

agendamento; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1036/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Trafaria, concelho de Almada – 

discussão na Comissão, junto com iniciativas sobre a mesma matéria; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1037/XIV/2.ª (Joacine Katar Moreira (Ninsc)) – 

Recomenda ao governo o combate ao cyberbullying e a todo o tipo de violência online 

- discussão na Comissão;  

 

• Projeto de Resolução n.º 1048/XIV/2.ª (CH) – Pela reabertura de estabelecimentos 

que vendam, única e exclusivamente livros, no próximo Estado de Emergência - baixou 

à 6ª Comissão (CEIOPH) em 05/03/2021, com conexão com a 8.ª CECJD;  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110400
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110410
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110411
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110424
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• Projeto de Resolução n.º 1049/XIV/2.ª (CH) – Pela isenção do pagamento de refeição 

aos alunos enquadrados no escalão B da acção social escolar – aguarda indicação 

do Deputado do Chega se pretende a discussão na Comissão ou no Plenário; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1056/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) – Recomenda 

ao Governo que proceda à revisão dos conteúdos da educação sexual nas escolas 

garantindo a promoção da igualdade de género – discussão na Comissão. 

 

 

3.2. Relatório da audiência do Projeto Voters - Learning To Vote, pelo GT do Parlamento 

dos Jovens 

 

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

3.3.  Designação de representante do PAN no CNE 

 

O Presidente informou que tinha sido recebida do Gabinete do Presidente da Assembleia da 

República a indicação de Anabela Silva de Castro como representante do GP PAN para o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), a exercer funções no mesmo até 14/12/2021, que nos 

termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2015, de 3 de fevereiro, o CNE é composto 

por um Presidente, eleito pela AR (alínea a) e um representante por cada grupo parlamentar, a 

designar pela AR (alínea b) e esta só procede à eleição do Presidente do CNE e não à dos 

representantes dos grupos parlamentares, em que há uma mera indicação destes. 

 

Indicou ainda que se entendia que a audição prévia dos candidatos na Comissão só era devida 
em relação aos membros eleitos, por interpretação conjugada dos artigos 255.º e 257.º, alínea 
n) do Regimento da Assembleia da República, mas caso se entenda que a Comissão deve 
proceder à audição prévia, deverá a mesma ser agendada com celeridade para uma reunião da 
Comissão. 
 
O Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que no passado houve audição dos representantes dos 
Grupos Parlamentares e pediu uma interpretação clara, até tendo em conta o prazo do mandato, 
igual ao dos restantes membros. 
 
A Deputada Ana Mesquita (PCP) defendeu condições de igualdade com os representantes dos 
Grupos Parlamentares indicados anteriormente e reiterou o pedido de informação. 
 
O Deputado Luís Monteiro (CDS-PP) reiterou que no passado houve audição de todos os 
representantes dos Grupos Parlamentares. 

 

A concluir, o Presidente da Comissão referiu que ia ser elaborada uma informação, para posterior 

deliberação. 

 

 

4. Audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a requerimento do PCP, 
sobre a situação vivida no Desporto e as medidas necessárias para salvar o setor  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, João Paulo Rebelo, e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110425
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110438
https://www.cnedu.pt/pt/apresentacao/lei-organica#artigo_4
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A Deputada Alma Rivera (em representação do PCP, autor do requerimento da audição) referiu 

que as entidades consideram que há uma catástrofe, o setor necessita de apoios, houve uma 

queda dramática do número de praticantes e a estabilidade financeira dos clubes está muito 

afetada. Realçou ainda que não foi feito um esforço para o regresso do público aos espetáculos 

e alertou que o desporto tem impacto em vários níveis, nomeadamente na saúde e no turismo. 

A terminar, referiu que foram aprovadas duas Resoluções pela AR a recomendar apoios para o 

setor. 

 

O Secretário de Estado indicou que uma pandemia é uma tragédia, o impacto no desporto é 

dramático e realçou que houve uma reação imediata do Governo, com várias medidas para o 

setor, para garantir a estabilidade organizativa e foram mantidos os compromissos com os 

Comités Olímpico e Paralímpico, para assegurar os jogos olímpicos. 

 

Intervieram depois os Deputados Miguel Matos (PS), Emídio Guerreiro (PSD), Luís Monteiro (BE) 

e Alma Rivera (PCP), apresentando observações e fazendo perguntas, nomeadamente, sobre 

os apoios que estão previstos para o setor, as condições do desconfinamento e da retoma da 

atividade e da formação, as formas de reforço dos clubes, o papel do desporto no plano de 

estabilidade e resiliência, a hipótese de o Estado pagar os testes no desporto, as verbas 

nacionais para apoio, as medidas, as metas e os planos de recuperação. 

 

O Secretário de Estado respondeu de forma individual às questões colocadas, tendo referido de 

forma quantificada os apoios a nível de lay off, de moratórias, do programa apoiar e adaptar, a 

flexibilização tributária, equacionado a adoção de apoios extraordinários, a retoma a iniciar-se 

nos escalões séniores, a previsão do desporto no plano de desconfinamento, a procura de fontes 

de financiamento para o fundo extraordinário de apoio, a previsão da existência de apoios a 

fundo perdido, de facilidades de acesso a financiamento, o reforço ao desporto para todos (com 

um plano de requalificação de infraestruturas), um plano comunitário para 2030 que contemple 

o desporto e a inclusão do desporto no plano de resiliência, tendo concluído que o Governo está 

prestes a apresentar as medidas concretas para o setor, que serão aprovadas brevemente no 

Conselho de Ministros. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, estando a gravação e os documentos entregues pelo 

Ministro da Educação disponíveis na página da Comissão, constituindo parte integrante desta 

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

 

 

5.  Nova apreciação de iniciativas  
 

• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 

“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”; 

 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 

pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 

públicos dos Ensinos Básico e Secundário. 

 
Participaram na discussão da nova apreciação das iniciativas os Deputados Alexandra Vieira 
(BE), Ana Mesquita (PCP), Porfírio Silva (PS) e Bebiana Cunha (PAN), tendo sido 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116750
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
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consensualizado remetê-las para votação na generalidade no Plenário. O respetivo relatório está 
disponível nas iniciativas. 
 
 

6. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 677/XIV/2.ª (PEV) – Diminui o 
número máximo de alunos permitido por turma. 

 
O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Maria Joaquina Matos (PS) e depois aprovado 
por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, encontrando-se ausentes 
os Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa 
extraordinário de vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço. 

 
O parecer foi apresentado pelo relator, Deputado António Cunha (PSD) e depois aprovado por 
unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, encontrando-se ausentes os 
Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 976/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda que os 
estudantes do ensino superior público não sejam obrigados ao pagamento de qualquer 
valor referente a propinas, taxas e emolumentos enquanto vigorarem as medidas de 
prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19 

 
Intervieram na discussão os Deputados Ana Mesquita (PCP), Alexandra Tavares de Moura (PS), 
Duarte Marques (PSD), Luís Monteiro (BE) e Ana Rita Bessa (CDS-PP). 
 
A informação da discussão está disponível no projeto de resolução.  
 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 977/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que 
proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3º ciclo da Trafaria, no concelho de 
Almada 

 
Adiado a pedido do PSD. 
 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1018/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 
que proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Trafaria, concelho 
de Almada 

 
Adiado a pedido do PSD. 
 

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 978/XIV/2.ª (BE) – Medidas de emergência social 
para estudantes do ensino superior público 

 
Adiado a pedido do PS. 
 

12. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1026/XIV/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo a 
elaboração de um plano integrado de preparação atempada do regresso aos contextos 
escolares 

 
Adiado a pedido do PS. 
 

https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110302/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110322/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110317/details?showDescriptors=false
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110318/details?showDescriptors=false
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110384
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110319/details?showDescriptors=false
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110397
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13. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1033/XIV/2.ª (BE) – Medidas de apoio à 
investigação científica e aos seus profissionais 

 
Intervieram na discussão os Deputados Luís Monteiro (BE),  Isabel Lopes (PSD), Ana Mesquita 
(PCP) e Bruno Aragão (PS). 
 
A informação da discussão está disponível no projeto de resolução. 
 
 

14. 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) 

 

Adiado a pedido do PSD. 
 

15. 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) 

 

Adiado a pedido do PSD. 
 

16. 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 

 

Adiado a pedido do PSD. 
 

17. 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 

 

Adiado a pedido do PSD. 
 

18. 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 

 
Adiado a pedido do PSD. 
 
 

19. 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 

 
Adiado a pedido do PSD. 
 

20. 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 

 
Adiado a pedido do PSD. 
 
 

21. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 845/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao 
Governo o Apoio Plurianual do Projeto «Orquestra Geração» 

 
A redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, 
encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110406
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/DetalheIniciativa.aspx?BID=45604
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22. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 846/XIV/2.ª (BE) - Pela vinculação 
extraordinária dos docentes de técnicas especiais 

 
A redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, 
encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

23. Outros assuntos 
 

O Presidente da Comissão indicou que o PAR informou que fará circular um projeto de Voto de 
Congratulação pelas vitórias alcançadas por Auriol Dongmo, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia 
Mamona no Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, com o objetivo de uma 
subscrição alargada. Nesta sequência, pôs à ponderação a retirada dos Projetos de Voto nºs 
491 (PSD) e 493 (Chega), sobre a mesma matéria.  

 
Indicou depois que tinha sido recebido um pedido de informação da FENPROF sobre o 

procedimento adotado pela Comissão quando solicita ao Ministro da Educação que se pronuncie 

sobre uma petição e ele não responde e referiu que o mesmo ia ser distribuído com uma proposta 

de tratamento, para análise na reunião seguinte. 

 
Tendo o Presidente questionado se concordavam com a marcação das 2 audições previstas para 
o dia 16 de março e feito referência às que se encontram pendentes na Comissão, a Deputada 
Cláudia André (PSD) concordou com as agendadas para o dia 16 e equacionou depois a hipótese 
de se fazerem 2 reuniões numa semana, uma delas apenas para audições. Propôs ainda que se 
fizesse uma reunião de Mesa e Coordenadores e indicou que as Ordens do Dia têm vindo a ser 
muito extensas. 
 
 A Deputada Ana Mesquita (PCP) concordou com a realização de uma reunião de Mesa e 
Coordenadores. 
 
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) concordou com a indicação de que as Ordens do Dia 
são muito extensas, referiu que a OD disponibilizada na página da AR é diferente da atual e 
mencionou que houve uma questão administrativa que teve impacto político. 
 
Foi depois consensualizado que a reunião da Mesa e Coordenadores tivesse lugar no dia 11/3, 
às 14h. 
 
 

24. Data das próximas reuniões 
 

• 16 de março de 2021 – 15h30 

 
o Ordem do dia a estabilizar na reunião da Mesa e Coordenadores do dia 11/3/2021, 

eventualmente com: 
o  Audição, por requerimento do BE, da equipa de investigação do estudo 

“Crianças em Portugal e ensino à distância: um retrato” (60m de duração) 
o Audição, por requerimento do CDS-PP, do CRUP e do CCISP sobre um conjunto 

de matérias a ponderar em face do ensino à distância no corrente ano letivo (80m 
de duração) 

 
 

A reunião foi encerrada às 13:52 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45605


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 62/XIV/ 2.ª SL 

 

10 
 

Palácio de São Bento, 10 de março de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 16 de março 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) 
 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) 
 Mariana Silva (PEV) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Rosário Gambôa (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Duarte Marques (PSD) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 José Cesário (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 Alma Rivera (PCP) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 


