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13.abril.2021  

 

Aos treze dias do mês de abril de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, no Auditório Almeida Santos, 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 

  

• 6 de abril de 2021 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

3.1.1. Projetos de Lei 

 

• Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) – Cria o programa férias desportivas e culturais. 

 

✓ Baixou à Comissão em 12/04/2021 

✓ Deputado relator: PS 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 27/04/2021 

 

 

3.1.2. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1184/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo um 

investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de 

aprendizagens e do desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

 

• Baixou à Comissão em 07/04/2021 

• O BE deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

• No caso de ser para discutir na Comissão, pretende o agendamento de 

imediato ou aguarda indicação do BE? 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 1185/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

permita a prossecução dos estudos aos dois alunos impedidos pelos pais de 

frequentarem as aulas de cidadania e desenvolvimento. 

 

• Baixou à Comissão em 07/04/2021 

• O CDS-PP deseja a sua discussão no Plenário. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110665
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110640
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
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• Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as modalidades 

desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos desportivos 

durante o mês de Abril. 

 

• Baixou à Comissão em 12/04/2021 

• Conexão com a Comissão de Saúde. 

• A IL deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

• No caso de ser para discutir na Comissão, pretende o agendamento de 

imediato ou aguarda indicação do IL? 

 

3.2. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia - 2020 

 

• A Comissão de Assuntos Europeus solicita a elaboração de um relatório sobre o 

documento em referência, atentas as competências da 8.ª Comissão em razão 

da matéria; 

• Apresentação do relatório na reunião ordinária da 8.ª Comissão dia 27 de abril; 

• Cabe ao BE. 

 

3.3. Pedido de audiências 

• Sindicato dos Inspetores da Educação e do Ensino (SIEE) 

 

• Assunto: questões respeitantes ao posicionamento da SIEE e situação dos 

inspetores 

• Deputado piloto? Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

 

 

3.4. Relatórios de audiências 

• Coletivo de Estudantes Internacionais – Deputado piloto: Luís Monteiro 

• Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto – Deputado piloto: Alexandre Poço 

✓ São aprovados? 

 

 

3.5. Indicação de Deputados relatores 

 

• Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE)  

✓ Deputado relator: (PS) 

✓ Distribuição da iniciativa na reunião de 30/03/2021 

✓ Apreciação do parecer na reunião de 20/04/2021 

 

 

4. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 651/XIV/2.ª (BE) - Pela autonomia da Escola Superior de 

Gestão de Idanha-a-Nova 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110657
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116614&ACT_TP=PUE
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45273
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• Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª (PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

 

• Projeto de Resolução n.º 662/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova social e 

territorialmente justa para o concelho 

 

• Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2.ª (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 713/XIV/2.ª (PEV) - Autonomia administrativa, pedagógica e 

científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

 

• Projeto de Resolução n.º 730/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao governo que promova uma 

solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola Superior de Gestão da Idanha-

a-Nova e do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

 

5. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias para 

salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior 

Agendado para a reunião Plenária de dia 15/04/2021 

 

• Deputado relator:  Bebiana Cunha (PAN) 

 

 

5.2. Projeto de Lei n.º 752/XIV/2.ª (PAN) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, 

possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino secundário 

Agendado para a reunião Plenária de dia 15/04/2021 

 

• Deputado relator:  Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

Dispensa a apresentação do parecer. 

 

 

5.3. Projeto de Lei n.º 760/XIV/2.ª (PSD) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, 

permitindo aos Alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no Ensino 

Secundário 

Arrastado para a reunião Plenária de dia 15/04/2021 

 

• Deputado relator:  João Cotrim de Figueiredo (IL) 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45284
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45285
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45390
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45412
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
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5.4. Projeto de Lei n.º 769/XIV/2.ª (CDS-PP) – Altera o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 fevereiro, 

na sua redação atual, de modo a permitir aos alunos a realização de exames nacionais para 

efeito de melhoria da classificação final 

Arrastado para a reunião Plenária de dia 15/04/2021 

 

• Deputado relator: Alexandre Poço (PSD) 

 

 

5.5. Projeto de Lei n.º 774/XIV/2.ª (CH) – Altera o decreto-lei n.º 22-d/2021, de 22 de março, 

eliminando-se a não realização das provas finais do ensino básico do 9.º ano de escolaridade 

e dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de 

aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário e eliminando a dispensa da 

realização de provais finais de ciclo, nos casos em que a respetiva realização se encontre 

prevista apenas para efeitos de prosseguimento de estudo 

Arrastado para a reunião Plenária de dia 15/04/2021 

 

• Deputada relatora: Carla Sousa (PS) 

 

 

6. 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 

 

 

7. Discussão do 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 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1088/XIV/2.ª [Joacine Katar Moreira (Ninsc)] – 

Por uma Educação para a Sexualidade e para os Afetos cujos conteúdos reforcem a 

promoção da Igualdade de Género nas Escolas, a luta contra a Violência de Género e 

os estereótipos e uma carga horária que reflita a sua importância educativa 

 

 

9. Fixação de redação final 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 

 

 

10.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas 

de exames que servem como prova de ingresso no ensino superior  

 

• Deputada relatora:  Palmira Maciel (PS) 

 

 

11. Apreciação e votação de admissibilidade de petição 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110602
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110622
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110438
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110484
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110397
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
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11.1.Petição n.º 219/XIV/2.ª – Professores portugueses, contratados, da Escola Portuguesa de 

Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na 1.ª prioridade no concurso em Portugal 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 17-03-2021 

✓ Subscritores: 183 

✓ Deputado relator: PS 

 

 

12. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição de um conjunto de 

especialistas sobre a recuperação das aprendizagens e o planeamento das medidas a 

tomar 

 

 

13. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Movimento Nacional de 

Estudantes de Doutoramento sobre a carta aberta dos representantes dos estudantes 

de doutoramento de instituições de ensino superior portuguesas 

 

 

14. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 

artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 15h30 

 

 

15. Outros assuntos 

 

 

16. Data das próximas reuniões 

 

• 20 de abril de 2021 – 15h30 

 

o Audição de peticionários da petição n.º 199/XIV/2.ª – Concurso de 

mobilidade interna - Confirmada 

o Deputado relator: António Cunha (PSD) 

 

o Audição de peticionários da Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do 

ensino presencial para as crianças 

o Deputado relator:  (PS) 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão deu nota da atualização do ponto 3 desta ordem do dia com a baixa 

de duas iniciativas durante o final e tarde do dia anterior. 

 

Informou também que o PS tinha solicitado o adiamento dos pontos 7 e 8.  

 

A ordem do dia foi aprovada por unanimidade, com as alterações mencionadas, 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/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 68/XIV/ 2.ª SL 

 

6 
 

 

 

2. Aprovação de ata 

  

Interveio o Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) sobre o ponto da ata de dia 06 de abril referente 

à discussão do requerimento do PSD para a audição de especialistas sobre a recuperação das 

aprendizagens, clarificando que o PS tinha solicitado que este fosse incluído na reunião seguinte 

por não ter chegado dentro do tempo regimental de forma ser apreciado devidamente. 

 

A ata foi aprovada por unanimidade, com a correção mencionada, 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. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

3.1.1. Projetos de Lei 

 

O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei abaixo 

referido, que foi distribuído nos termos seguintes:  

 

• Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) – Cria o programa férias desportivas e culturais. 

 

O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 

 

3.1.2. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1184/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo um 

investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de 

aprendizagens e do desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

 

O BE informou que indicaria posteriormente se desejava a discussão em Comissão ou no 

Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 1185/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

permita a prossecução dos estudos aos dois alunos impedidos pelos pais de 

frequentarem as aulas de cidadania e desenvolvimento. 

 

O CDS-PP informou que desejava a sua discussão no Plenário. 

 

 

• Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as modalidades 

desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos desportivos 

durante o mês de Abril. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110665
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110640
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110657
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O Deputado da IL encontrava-se ausente, não tendo informado se desejava a discussão em 

Comissão ou no Plenário. 

 

 

3.2. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia - 2020 

 

O BE informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 

 

3.3. Pedido de audiências 

• Sindicato dos Inspetores da Educação e do Ensino (SIEE) 

 

Interveio a Deputada Ana Mesquita (PCP) referindo que o sindicato era uma entidade nacional e 

deveria ser ouvido em Comissão.  

Interveio o Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) propondo a realização de uma audição conjunta 

com a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e 

Poder Local, tendo esta recebido solicitação semelhante. Para os devidos efeitos será 

contactada a 13ª Comissão Parlamentar para acerto de procedimentos. 

 

A audição conjunta em Comissão foi aprovada por unanimidade, pelos Deputados do PS, do 

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

da IL. 

 

 

3.4. Relatórios de audiências 

• Coletivo de Estudantes Internacionais – Deputado piloto: Luís Monteiro 

• Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto – Deputado piloto: Alexandre Poço 

 

Os relatórios das audiências foram aprovados por unanimidade, pelos Deputados do PS, do 

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

da IL. 

 

 

3.5. Indicação de Deputados relatores 

 

• Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE)  

 

O Presidente da Comissão lembrou a necessidade de indicação do Deputado relator para a 

elaboração do parecer da iniciativa em apreço, informando que a respetiva nota técnica já estava 

elaborada pelos serviços da Assembleia da República. 

 

O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

  

 

4. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116614&ACT_TP=PUE
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
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O Presidente da Comissão informou que a discussão na especialidade dos Projetos de 

Resolução em apreço tinha tido início na reunião ordinária da Comissão da semana anterior, 

tendo o PCP apresentado uma proposta de texto conjunto. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) informou que o PCP tinha enviado uma proposta de texto 

conjunto na tentativa de refletir as propostas dos diversos Grupos Parlamentares.  

 

O Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) informou que o PS não acompanha todos os pontos da 

proposta de texto conjunto do PCP. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) solicitou que a proposta de texto conjunto fosse votada ponto 

a ponto e alínea a alínea. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que, para se votar as propostas de alteração, teria de ser 

com recurso a um quadro comparativo. Informou que houve uma tentativa por parte do PCP e 

do BE em chegar a acordo na elaboração de um texto conjunto. Informou que o BE acompanhava 

o texto proposto pelo PCP. 

 

O Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) referiu não haver consenso em como proceder à 

votação, propondo que esta fosse adiada para a reunião da semana seguinte tendo por base os 

textos originais. Tinha presente que seriam apresentadas pelos Grupos Parlamentares propostas 

de alteração à proposta de texto final elaborado pelos serviços, mas que o que foi apresentado 

foi um texto conjunto. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) informou que o PCP não se viu representado na proposta de 

texto final, tendo elaborado uma nova proposta na forma de texto conjunto. Referiu que se 

poderia proceder a uma votação global ou, em alternativa, de acordo com o proposto pelo PSD. 

Informou que após a audição não haveria condições para proceder à votação em apreço, 

propondo adiar a referida votação para a reunião ordinária da Comissão da semana seguinte, 

com recurso à respetiva grelha. 

 

O Presidente da Comissão leu o excerto da ata da anterior reunião ordinária da Comissão 

referente à discussão em questão. 

 

O Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) informou que o PS acompanhava o proposto pelo PCP 

de adiamento da votação nos termos propostos. 

 

A Deputada Mariana Silva*1(PEV) informou que o PEV também acompanhava a proposta de 

adiamento do PCP. 

 

Colocado à votação, o adiamento da votação das iniciativas em apreço foi aprovado por 

unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do PEV, encontrando-se 

ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN e da IL. 

 

 

 

 

 
* estes Deputados intervieram por escrito no Skype. 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 68/XIV/ 2.ª SL 

 

9 
 

5. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias para 

salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior 

 

A Deputada relatora Bebiana Cunha (PAN) dispensou a apresentação do parecer, agradecendo 

a elaboração da nota técnica pelo gabinete de apoio da 8.ª Comissão. 

 

Interveio o Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) indicando uma gralha na página 4 do parecer. 

Onde se lia “2 artigos”, deveria ler-se “3 artigos”. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, com a alteração mencionada, 

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

ausentes os Deputados do PEV e da IL. 

 

 

5.2. Projeto de Lei n.º 752/XIV/2.ª (PAN) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, 

possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino secundário 

 

A Deputada relatora Ana Rita Bessa (CDS-PP) dispensou a apresentação do parecer. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

 

 

5.3. Projeto de Lei n.º 760/XIV/2.ª (PSD) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março, 

permitindo aos Alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no Ensino 

Secundário 

 

O Deputado relator João Cotrim de Figueiredo (IL) não se encontrava presente quando da 

apresentação do parecer, tendo o Senhor Presidente adiado a sua apresentação para o final da 

reunião. No final da reunião, não estando presente o Deputado relator e, dado a urgência de 

apreciação e votação do respetivo parecer por a iniciativa em apreço se encontrar agendada 

para a reunião Plenária de dia 15 de abril, procedeu-se à votação do mesmo, dando-se posterior 

conhecimento em tempo útil ao Senhor Deputado Relator deste procedimento. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

 

 

5.4. Projeto de Lei n.º 769/XIV/2.ª (CDS-PP) – Altera o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 fevereiro, 

na sua redação atual, de modo a permitir aos alunos a realização de exames nacionais para 

efeito de melhoria da classificação final 

 

O Deputado relator Alexandre Poço (PSD) dispensou a apresentação do parecer. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110602
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5.5. Projeto de Lei n.º 774/XIV/2.ª (CH) – Altera o decreto-lei n.º 22-d/2021, de 22 de março, 

eliminando-se a não realização das provas finais do ensino básico do 9.º ano de escolaridade 

e dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de 

aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário e eliminando a dispensa da 

realização de provais finais de ciclo, nos casos em que a respetiva realização se encontre 

prevista apenas para efeitos de prosseguimento de estudo 

 

A Deputada relatora: Carla Sousa (PS) dispensou a apresentação do parecer. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

 

 

6. 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 

 

Intervieram na discussão do projeto de resolução as Deputadas Bebiana Cunha*2(PAN), Carla 

Sousa (PS), Ana Mesquita e o Deputado Alexandre Poço (PSD). 

 

A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de 

resolução. 

 

 

7. Discussão do 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 

 

Adiado por solicitação do PS. 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1088/XIV/2.ª [Joacine Katar Moreira (Ninsc)] – 

Por uma Educação para a Sexualidade e para os Afetos cujos conteúdos reforcem a 

promoção da Igualdade de Género nas Escolas, a luta contra a Violência de Género e 

os estereótipos e uma carga horária que reflita a sua importância educativa 

 

Adiado por solicitação do PS. 

 

 

9. Fixação de redação final 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 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110622
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110438
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110484
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110397


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 68/XIV/ 2.ª SL 

 

11 
 

Colocada à votação, a fixação de redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados 

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

do PEV e da IL. 

 

 

10.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas 

de exames que servem como prova de ingresso no ensino superior  

 

A presentou o relatório a Deputada relatora Palmira Maciel (PS). 

 

Colocada à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

 

 

11. Apreciação e votação de admissibilidade de petição 

 

11.1.Petição n.º 219/XIV/2.ª – Professores portugueses, contratados, da Escola Portuguesa de 

Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na 1.ª prioridade no concurso em Portugal 

 

Colocada à votação, a admissão da petição foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do 

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

PEV e da IL. 

 

O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 

 

12. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição de um conjunto de 

especialistas sobre a recuperação das aprendizagens e o planeamento das medidas a 

tomar 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) apresentou o requerimento, justificando-o e solicitando que a 

audição em apreço fosse agendada de forma célere. 

 

Interveio o Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) referindo que a matéria é de grande relevância, 

mas o requerimento colocava em igualdade diversas entidades de importância e relevância 

diferentes, realçando a necessidade de haver o cuidado de as distinguir de forma adequada. 

Propôs que o requerimento tomasse a forma de uma discussão temática em nome da Comissão, 

de forma a englobar todas as entidades sugeridas pelo requerimento.  

 

A Deputada Cláudia André (PSD) referiu que, desde que houvesse uma maneira de agir de forma 

célere, o PSD acompanhava a proposta do PS. Referiu que o requerimento assumia a forma de 

audição conjunta das entidades e não de audição pública, só podendo ser ouvidas as entidades 

constantes do requerimento e as eventualmente sugeridas pelos restantes Grupos 

Parlamentares.  

 

O Deputado Tiago Estêvão Martins (PS) reforçou a necessidade de individualizar as entidades 

convidadas no programa a elaborar. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
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Colocado à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do 

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

da IL, não tendo sido consubstancializada a forma de individualização das entidades por parte 

de nenhum Grupo Parlamentar. 

 

 

13. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Movimento Nacional de 

Estudantes de Doutoramento sobre a carta aberta dos representantes dos estudantes 

de doutoramento de instituições de ensino superior portuguesas 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) apresentou o requerimento, justificando-o. 

 

Colocado à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do 

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

da IL. 

 

 

14. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 

artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 15h30 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas ao Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. De seguida lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez uma intervenção inicial, apresentando 

as políticas e medidas desenvolvidas, particularmente no ano letivo que está a decorrer. 

 

Intervieram na primeira ronda os Deputados Isabel Lopes (PSD), Alexandre Poço (PSD), Miguel 

Costa Matos (PS), Bruno Aragão (PS), Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa 

(CDS-PP) e Bebiana Cunha*3(PAN) que apresentaram várias questões e observações, tendo o 

Ministro e o respetivo Secretário de Estado respondido. 

 

Usaram da palavra na segunda ronda os Deputados Duarte marques (PSD), Lara Martinho (PS), 

Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Paulo Neves (PSD), Elza Pais* (PS), Cláudia André 

(PSD), Lúcia Araújo Silva (PS), Alexandra Tavares de Moura (PS) e Tiago Estêvão Martins (PS), 

tendo os membros do Governo respondido em conjunto às questões. 

 

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

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

 

 

15. Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão informou que tinha sido enviado aos Deputados a proposta de texto 

final do projeto de voto de saudação pelo Dia Nacional do Estudante, solicitando a sua pronúncia. 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116898
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Colocado à votação, a proposta de texto final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do 

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

PEV e da IL. 

 

 

16. Data das próximas reuniões 

 

O Presidente da Comissão informou das datas das próximas reuniões: 

 

• 20 de abril de 2021 – 15h30 

 

o Audição de peticionários da petição n.º 199/XIV/2.ª – Concurso de 

mobilidade interna - Confirmada 

o Deputado relator: António Cunha (PSD) 

 

o Audição de peticionários da Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do 

ensino presencial para as crianças 

o Deputado relator:  (PS) 

 

O Presidente da Comissão lembrou a necessidade de indicação de Deputado relator para a 

Petição n.º 206/XIV/2.ª. 

 

O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 

A reunião foi encerrada às 19:15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 13 de abril de 2021, 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 27 de abril de 2021.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
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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) 
 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) 
 Elza Pais (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Joana Sá Pereira (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Rosário Gambôa (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Duarte Marques (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Pedro Alves (PSD) 
 Lara Martinho (PS) 
 Paulo Neves (PSD) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Joana Mortágua (BE) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 
 


