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28.setembro.2021  

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2021, pelas 15:30 horas, na sala 1, reuniu a 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 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 

 

Foi recebida no dia 23 de setembro a proposta de redação final dos Projetos de Resolução n.º 

1365/XIV/2.ª (CDS-PP) e n.º 1384/XIV/2.ª (BE), elaborada pela DAPLEN. 

 

✓ Incluir na OD a fixação de redação final destes projetos de resolução? 

 

O BE solicitou a inclusão do requerimento para audição do Senhor Ministro da Educação sobre 

a situação precária dos Docentes de Técnicas Especiais das Escolas de Ensino Artístico 

Especializado. 

 

✓ Incluir na OD o requerimento? 

 

15h30 

 

2. Audição dos peticionários da Petição n.º 262/XIV/2.ª – Pela defesa da gratuitidade dos 

manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da 

República Portuguesa – Confirmado 

 

• 1.º Peticionário: Mónica Alexandra de Matos Gomes 

• N.º de assinaturas: 11.144 

• Deputado relator: BE 

 

 

16h15 

 

3. Audição da comissão representativa dos cidadãos subscritores do Projeto de Lei n.º 

809/XIV/2.ª (Cidadãos) – Valorização do ensino politécnico nacional e 

internacionalmente - Confirmada  

 

 

4. Aprovação de atas 

  

• Reunião de 14 de setembro de 2021 

 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13632
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
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i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

 

ii. Proposta de Lei – para apreciação na especialidade 

 

• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem. 

 

✓ A PPL n.º 110 estava agendada para ser votada nas 3 votações na reunião 

plenária da passada sexta-feira, dia 17-09-2021; 

✓ Não foi possível proceder às três votações da PPL n.º 110 na reunião 

plenária da passada sexta-feira, tendo a mesma sido aprovada na 

generalidade e baixado à Comissão para apreciação na especialidade; 

✓ O Governo informou da urgência na apreciação da iniciativa em apreço, 

preferivelmente até final do mês de setembro; 

✓ Esta semana não estão previstos trabalhos da Comissão por motivos de 

campanha e eleições autárquicas. 

 

✓ Qual a tramitação que a Comissão quer adotar?; 

✓ Devem ser consultadas as entidades do setor e quais?; 

✓ Qual o prazo para recolha de contributo das entidades do setor?; 

✓ Qual o prazo para apresentação de propostas de alteração?; 

✓ Qual o prazo para votação na especialidade que a Comissão deseja definir?. 

 

iii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1446/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

garanta o direito do acesso à língua materna para portugueses e lusodescendentes 

que residam no estrangeiro 

 

✓ Baixou à Comissão em 16/09/2021 

✓ O PAN deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

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

curto prazo, consoante os trabalhos da Comissão ou aguarda indicação 

do PAN? 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

✓ Baixou à Comissão em 17/09/2021 

✓ O PSD deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

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

curto prazo, consoante os trabalhos da Comissão ou aguarda indicação 

do PSD? 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121105
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
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• Projeto de Resolução n.º 1450/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

promova a implementação do YES! Fund em todas as instituições de ensino 

superior nacionais 

 

✓ Baixou à Comissão em 17/09/2021 

✓ O PAN deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

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

curto prazo, consoante os trabalhos da Comissão ou aguarda indicação 

do PAN? 

 

• Projeto de Resolução n.º 1454/XIV/3.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate ao bullying e 

cyberbullying escolar 

 

✓ Baixou à Comissão em 22/09/2021 

✓ A Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc) deseja a sua discussão em 

Comissão ou no Plenário? 

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

curto prazo, consoante os trabalhos da Comissão ou aguarda indicação 

da Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc)? 

 

 

b. Petição n.º 273/XIV/2.ª – Pela suspensão do Despacho n.º 7247/2019, que estabelece 

as medidas que as escolas devem adotar no âmbito do direito à autodeterminação da 

identidade de género e expressão de género e do direito à proteção das características 

sexuais de cada pessoa 

 

✓ Baixou à 1ª – CACDLG em 13/08/2021 

✓ Conexão com a 8.ª CECJD  

✓ N.º de assinaturas: 33.062 

✓ Aguardar que a 1ª – CACDLG solicite contributo? Caso venha a haver 

contributo, o mesmo será distribuído ao GP PS. 

 

 

c. Proposta de Calendarização/Mapa de audições regimentais para a 3.ª sessão 

legislativa 

 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

1ª audição regimental OE2022 

2ª audição regimental 08 fevereiro 

3ª audição regimental 05 abril 

4ª audição regimental 12 julho 

    
Ministro da Educação 

1ª audição regimental OE2022 

2ª audição regimental 21 dezembro 16h 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121111
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121128
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13643
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3ª audição regimental 12 abril 16h 

4ª audição regimental 05 julho 16h 

 

É aprovada? 

 

d. Pedidos de audiência 

 

• Grupos de Docentes Lesados a 25 de agosto (peticionários pelo "Concurso 

de mobilidade interna" (Petição n.º 199/XIV/2.ª)) 

  

✓ Assunto: Dar a conhecer consequências e efeitos da sonegação dos 

horários incompletos no Concurso de Mobilidade Interna (MI) de 2021. 

✓ Audiência em Comissão? 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos e Propostas de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 920/XIV/2.ª (IL) - Revoga o “Cartão do Adepto”, pela não discriminação e 

estigmatização de cidadãos em recintos desportivos (4.ª alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 

de julho). 

 

• Deputado relator: Emídio Guerreiro (PSD) 

 

7. Discussão e votação das propostas de alteração ao Regimento do Parlamento dos 

Jovens 

 

 

8. Discussão e votação do Relatório de Atividades da Comissão respeitante à 2.ª Sessão 

Legislativa. 

 

 

9. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 

3.ª sessão legislativa. 

 

 

10.  Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

10.1. Petição n.º 268/XIV/2.ª – Pela transparência no processo de avaliação de desempenho 

docente 

 

• Peticionário: Luís Miguel Sottomaior Braga Baptista 

• N.º de assinaturas: 1.566 

• Deputado relator: PS 

 

10.2. Petição n.º 285/XIV/2.ª – Por uma escola melhor em Vialonga 

 

• 1.º Peticionário: Ana Filipa Ferreira 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121068
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13638
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13655
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• N.º de assinaturas: 686 

• Deputado relator: PSD 

 

 

11.  Discussão e votação do requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação 

sobre a precariedade dos docentes de técnicas especiais do ensino artístico 

especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. 

 

 

12. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Senhor Ministro da 

Educação sobre a situação precária dos Docentes de Técnicas Especiais das Escolas 

de Ensino Artístico Especializado. 

 

 

13. Fixação de redação final de Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1365/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata realização de obras de reabilitação da escola básica 2,3 Frei Caetano Brandão, em 

Braga, cumprindo uma resolução da Assembleia da República; 

• Projeto de Resolução n.º 1384/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo o cumprimento 

urgente das Resoluções nº 264/2018 de 13 de agosto e nº 48/2019 de 15 de março sobre a 

reabilitação da Escola EB 2/3 Frei Caetano Brandão (Braga) e a sua inclusão na lista nacional 

de escolas a reabilitar e modernizar. 

 

 

14.  Outros assuntos 

 

• IX Fórum Parlamentar Luso-Espanhol | Madrid | 3 e 4 outubro 2021 

✓ Indicação de dois elementos da 8.ª CECJD 

✓ Voltar ao início da lista de distribuição ou continuar com a distribuição normal 

(houve vários GP’s que informaram da sua indisponibilidade de se deslocar ao 

Dubai, calhando ao GP PS)? 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 06 de outubro (quarta-feira) – 10h00   (Há sessão plenária às 15h00) 

✓      Concordam? 

 

✓ Audiência da ANEMD - Associação Nacional de Estudantes de Medicina 

Dentária 

o Assunto: Necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam 

os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que 

diz respeito ao acesso ao ensino superior, ao financiamento das 

instituições de ensino superior públicas e à ação social. 

 

 

✓ Recomendações do Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993
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o Declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões 

nacionais do ensino básico e do ensino secundário na edição 2019/21, 

subordinada ao tema “Violência Doméstica e no Namoro”. 

o 3 minutos a cada GP e DURP. 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

Interveio a Deputada Ana Mesquita*1(PCP) informando que o PCP não se iria opor à inclusão do 

requerimento do BE na Ordem do dia, mas que consideravam ser um decalque do requerimento 

do PCP. 

 

A proposta de ordem do dia foi aprovada, com as alterações propostas, 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 do IL. 

 

 

15h30 
 

2. Audição dos peticionários da Petição n.º 262/XIV/2.ª – Pela defesa da gratuitidade dos 

manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da 

República Portuguesa – Confirmado 

 

O Presidente da Comissão, Deputado Firmino Marques, que presidiu à reunião, começou por 

cumprimentar a primeira peticionária da petição n.º 262/XIV/2.ª, Mónica Alexandra de Matos 

Gomes. Deu-lhe as boas-vindas em nome da Comissão e explicou a metodologia adotada para 

aquela audição. De seguida, deu-lhe a palavra para uma intervenção inicial. Seguiram-se as 

intervenções das Deputadas Carla Sousa (PS), Cláudia André (PSD), Joana Mortágua (BE) e 

Ana Mesquita* (PCP). A finalizar, para responder aos pedidos de esclarecimentos, interveio de 

novo a primeira peticionária.  

A audição foi gravada em suporte vídeo, que faz parte integrante desta ata, dispensando-se o 

seu desenvolvimento nesta sede. 

 

 

16h15 
 

3. Audição da comissão representativa dos cidadãos subscritores do Projeto de Lei n.º 

809/XIV/2.ª (Cidadãos) – Valorização do ensino politécnico nacional e 

internacionalmente - Confirmada  

 

O Presidente da Comissão, Deputado Firmino Marques, que presidiu à reunião, começou por 

cumprimentar a comissão representativa daquela iniciativa de cidadãos, integrada, 

respetivamente, por Professor Doutor Pedro Lourtie (Presidente do Conselho Geral do 

Politécnico de Leiria), Professor Doutor Dionísio Afonso Gonçalves (Presidente do Conselho 

 
* esta Deputada interveio no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13632
https://canal.parlamento.pt/?cid=5696&title=audicoes-varias
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
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Geral do Politécnico de Bragança), Engenheiro Hugo Hilário (Presidente do Conselho Geral do 

Politécnico de Portalegre), Professor Doutor José Manuel Miguel (Presidente do Conselho Geral 

da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra), Professora Doutora Paula Lampreia 

(Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Setúbal) e Professora Doutora Maria Manuel 

Leitão Marques (Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Coimbra). Deu-lhes as boas-

vindas em nome da Comissão e explicou a metodologia adotada para aquela audição. De 

seguida, deu-lhes a palavra para uma intervenção inicial. Seguiram-se as intervenções dos 

Deputados Porfírio Silva (PS), António Cunha (PSD), Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita*2(PCP) 

e Ana Rita Bessa (CDS-PP). A finalizar, para responder aos pedidos de esclarecimentos, 

intervieram de novo os membros da comissão representativa.  

 

O Presidente da Comissão informou da tramitação especifica das iniciativas legislativas de 

cidadãos. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, que faz parte integrante desta ata, dispensando-se o 

seu desenvolvimento nesta sede. 

 

 

4. Aprovação de atas 

  

A ata da reunião de 14 de setembro 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 do IL. 

 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

Interveio a Deputada Cláudia André (PSD) solicitando a informação de tramitação do Projeto de 

Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos), lida pelo Presidente da Comissão. 

 

O Presidente da Comissão informou da baixa das seguintes iniciativas: 

a. Baixa de iniciativas 

 

• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem. 

 

O Presidente informou que a tradução do Código Mundial Antidopagem (Código) tinha sido 

recebida pela Comissão no dia daquela reunião pela hora de almoço. 

 

Intervieram os Deputados Deputado Emidio Guerreiro (PSD), Deputado Miguel Costa Matos (PS) 

e Ana Mesquita*3(PCP).  

 

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 do IL, que o Presidente da Comissão 

tomaria diligências junto do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (SEAP) a fim de 

 
* esta Deputada interveio no formato de videoconferência. 

* esta Deputada interveio no formato de videoconferência. 

https://canal.parlamento.pt/?cid=5696&title=audicoes-varias
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
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saber se o Governo dava por findo o envio de documentação com a tradução do Código ou 

pretendia remeter mais documentação relevante.  

 

i. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1446/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

garanta o direito do acesso à língua materna para portugueses e lusodescendentes 

que residam no estrangeiro 

 

O PAN informou que pretende a discussão em Plenário quando da entrada e discussão da 

Petição nº 168/XIV/2ª. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

O PSD informou que pretende a discussão em Comissão, a ser agendada na reunião ordinária 

seguinte. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1450/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

promova a implementação do YES! Fund em todas as instituições de ensino 

superior nacionais 

 

O PAN informou que pretende a discussão em Comissão, a ser agendada na reunião ordinária 

seguinte. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1454/XIV/3.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate ao bullying e 

cyberbullying escolar 

 

A Deputada Cristina Rodrigues (Ninsc) informou que pretende a discussão em Comissão, 

informando posteriormente quando desejasse o seu agendamento. 

 

 

b. Petição n.º 273/XIV/2.ª – Pela suspensão do Despacho n.º 7247/2019, que estabelece as 

medidas que as escolas devem adotar no âmbito do direito à autodeterminação da identidade 

de género e expressão de género e do direito à proteção das características sexuais de cada 

pessoa 

 

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 do IL, aguardar pela solicitação de 

contributo da 1ª – CACDLG. 

 

c. Proposta de Calendarização/Mapa de audições regimentais para a 3.ª sessão 

legislativa 

 

Colocada à votação, a proposta de calendarização/mapa de audições regimentais para a 3.ª 

sessão legislativa 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 do IL. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121105
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121111
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121128
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13643
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d. Pedidos de audiência 

 

• Grupos de Docentes Lesados a 25 de agosto (peticionários pelo "Concurso 

de mobilidade interna" (Petição n.º 199/XIV/2.ª)) 

  

Colocado à votação, o pedido de audiência em Comissão 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 do IL. 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos e Propostas de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 920/XIV/2.ª (IL) - Revoga o “Cartão do Adepto”, pela não discriminação e 

estigmatização de cidadãos em recintos desportivos (4.ª alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 

de julho). 

 

Apresentou o Deputado Relator Emídio Guerreio (PSD). 

 

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

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

IL. 

 

Intervieram os Deputados Porfírio Silva (PS), Cláudia André (PSD), Joana Mortágua (BE), Ana 

Mesquita*4(PCP), Mariana Silva* (PEV) e o Presidente da Comissão, Firmino Marques (PSD) 

apresentando os cumprimentos à Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) na sua última reunião da 

Comissão. A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) agradeceu sensibilizada. 

 

 

7. Discussão e votação das propostas de alteração ao Regimento do Parlamento dos 

Jovens 

 

Apresentou a Coordenadora do Grupo de Trabalho – Parlamento dos Jovens, Deputada Maria 

Begonha. 

 

Colocadas à votação, as propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade pelos 

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

Deputados do PAN e do IL. 

 

8. Discussão e votação do Relatório de Atividades da Comissão respeitante à 2.ª Sessão 

Legislativa. 

 

Colocado à votação, o relatório de atividades foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do 

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

PAN, e do IL. 

 
* esta Deputada interveio no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121068
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9. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 

3.ª sessão legislativa. 

 

O Presidente informou que não tinham sido rececionados contributos por parte dos Grupos 

Parlamentares nem do DURP, pelo que este ponto seria adiado para a reunião seguinte. 

 

 

10.  Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

10.1. Petição n.º 268/XIV/2.ª – Pela transparência no processo de avaliação de desempenho 

docente 

 

Colocada à votação, a petição foi admitida por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

IL. 

 

10.2. Petição n.º 285/XIV/2.ª – Por uma escola melhor em Vialonga 

 

Colocada à votação, a petição foi admitida por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 

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

IL. 

 

11.  Discussão e votação do requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação 

sobre a precariedade dos docentes de técnicas especiais do ensino artístico 

especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. 

 

 

12. Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Senhor Ministro da 

Educação sobre a situação precária dos Docentes de Técnicas Especiais das Escolas 

de Ensino Artístico Especializado. 

 

Os pontos 11 e 12 foram apresentados em conjunto, respetivamente pela Deputada Ana 

Mesquita*5(PCP) e Joana Mortágua (BE). 

 

Colocados à votação, os requerimentos foram aprovados por maioria pelos Deputados do PSD, 

do BE, do PCP, do CDS-PP e do PEV, com abstenção do PS e registando-se a ausência dos 

Deputados do PAN, e do IL. 

 

13. Fixação de redação final de Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1365/XIV/2.ª (CDS-PP) e Projeto de Resolução n.º 1384/XIV/2.ª 

(BE) 

 
* esta Deputada interveio no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13638
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13655
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 85/XIV/ 3.ª SL 

 

11 
 

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

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

do PAN, e do IL. 

 

14.  Outros assuntos 

 

O Presidente informou que a Comissão tinha sido convidada a indicar dois elementos a integrar 

a delegação da Assembleia da República para o IX Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que 

decorreria em Madrid nos dias 3 e 4 de outubro de 2021. Informou que de acordo com a grelha, 

caberia ao PSD e BE. 

 

Intervieram as Deputadas Ana Mesquita* (PCP) questionando a grelha e que esta deveria 

recomeçar do início pelos Grupos Parlamentares que ainda não tinham tido disponibilidade de 

representação da Comissão e Cláudia André (PSD) questionando sobre a possibilidade de 

sempre que os restantes Grupos Parlamentares demonstrem indisponibilidade de representação 

da Comissão, caberia sempre ao PS, o que discordava. 

Interveio o Deputado Porfírio Silva (PS) informando que concorda com a grelha e metodologia 

apresentada, garante da representatividade de todos os Grupos Parlamentares, seguindo uma 

distribuição simples. 

 

O Presidente da Comissão esclareceu que a grelha e metodologia seguida era de distribuição 

simples, garantindo, assim, a representatividade de todos os Grupos Parlamentares e DURP. 

Assim, consensualizada esta grelha, passou a caber ao PCP e BE a representação da 8.ª CECJD 

no IX Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 06 de outubro (quarta-feira) – 10h00   (Há sessão plenária às 15h00) 

 

✓ Audiência da ANEMD - Associação Nacional de Estudantes de Medicina 

Dentária 

o Assunto: Necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam 

os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que 

diz respeito ao acesso ao ensino superior, ao financiamento das 

instituições de ensino superior públicas e à ação social. 

 

 

✓ Recomendações do Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021 

o Declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões 

nacionais do ensino básico e do ensino secundário na edição 2019/21, 

subordinada ao tema “Violência Doméstica e no Namoro”. 

o 3 minutos a cada GP e DURP. 

 

 

Colocada à votação, a data e hora da próxima reunião, assim como as propostas de audiências 

e discussão sobre as recomendações do Parlamento dos Jovens edição 2019/2021, foi aprovada 
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por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, registando-se a ausência 

dos Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e do IL. 

 

 

A reunião foi encerrada às 18:38, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 28 de setembro de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 6 de outubro 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) 

 Joël Bouça Gomes (PS) 

 Lúcia Araújo Silva (PS) 

 Maria Begonha (PS) 

 Maria Da Graça Reis (PS) 

 Maria Joaquina Matos (PS) 

 Martina Jesus (PS) 

 Porfírio Silva (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) 

 Eduardo Barroco De Melo (PS) 

 Fernando José (PS) 

 Miguel Matos (PS) 

 Palmira Maciel (PS) 

 Sílvia Torres (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 Emídio Guerreiro (PSD) 

 Isabel Lopes (PSD) 

 Maria Germana Rocha (PSD) 

 Pedro Alves (PSD) 

 Alexandra Vieira (BE) 

 José Luís Ferreira (PEV) 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Tiago Estevão Martins (PS) 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 João Cotrim De Figueiredo (IL) 

 


