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06.abril.2021  

 

Aos seis dias do mês de abril de 2021, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 5 do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores 

Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte 

Ordem do Dia: 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

2. Aprovação de ata 

  

• 30 de março de 2021 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

3.1.1. Projetos de Lei 

 

• Projeto de Lei n.º 753/XIV/2.ª (PAN) – Clarifica a prorrogação do prazo para entrega 

e apresentação de teses ou dissertações, através de uma norma interpretativa da Lei 

n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 

 

• Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do regime de recrutamento 

e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário. 

 

• Projeto de Lei n.º 769/XIV/2.ª (CDS-PP) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 

de março, de modo a permitir aos alunos a realização de exames nacionais para efeito 

de melhoria da classificação final. 

 

• 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 

respectiva realização se encontre prevista apenas para efeitos de prosseguimento de 

estudo. 

 

 

 

3.1.2. Proposta de Lei 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110602
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110622
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• Proposta de Lei n.º 82/XIV/2.ª (GOV) – Autoriza o Governo a legislar sobre o regime 

jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. 

 

3.1.3. Projeto de Resolução 

 

• Proposta de Resolução n.º 1176/XIV/2.ª (PCP) – Propõe a oferta de um exemplar da 

Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do ensino básico 

e do ensino secundário. 

 

3.2. Petições - Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças 

 

3.3. Relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa - 

Resultados ao Inquérito anónimo sobre as dificuldades financeiras dos estudantes da 

Universidade de Lisboa, realizada em 30 de março 

 

 

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

Ciência em Portugal  

 

• Deputada relatora: Isabel Lopes (PSD) 

 

 

5. Audição de peticionários 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) 

 

 

6. Apreciação e votação do contributo da Comissão em relação ao Projeto de Lei n.º 

708/XIV/2.ª (PS) – Proteção e valorização do Barranquenho 

 

• Deputado relator:  José Cesário (PSD) 

 

 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 736/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues 

(Ninsc)] – Reforça a proteção dos estudantes internacionais inscritos em Instituições 

de Ensino Superior Públicas 

 

• Deputada relatora:  Ana Mesquita (PCP) 

 

 

8. 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 

 

• Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª (PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110619
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110624
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45284
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• 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 

 

 

9. 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 

 

 

10. Discussão do 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 

 

 

11. 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 

 

 

12. 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 

 

 

13. Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 191/XIV/2.ª – Não ao fecho dos 

clubes desportivos! 

 

• Deputado relator: Emídio Guerreiro (PSD) 

 

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 513/XIV/2.ª, de Joacine Katar Moreira 

(Ninsc), de saudação pelo Dia Nacional do Estudante 

 

 

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=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110411
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/DetalhePeticao.aspx?BID=13559
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116716&ACT_TP=VOT
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15. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

15.1.Petição n.º 218/XIV/2.ª – Para que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

respeite e cumpra as leis nos concursos de projetos de IC&DT e Estímulo ao Emprego Científico 

Individual - 4.ª Edição 

 

15.2.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 

 

15.3.Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 anos no sistema educativo - Alteração da Lei de 

Bases do Sistema Educativo 

 

 

16. Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão informou que era retirado para a reunião seguinte o ponto 15.2., 

respeitante à apreciação da nota de admissibilidade da 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, dado que a nota ia ser alterada. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) pediu o adiamento do ponto 9. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) pediu o adiamento dos pontos 11 e 12. 

 

A Deputada Joacine Katar Moreira (Ninsc) informou que pretendia que a discussão do Projeto 

de Resolução n.º 1037/XIV/2.ª - recomenda ao governo o combate ao cyberbullying e a todo o 

tipo de violência online (ponto 10 da Ordem do Dia/OD) tivesse lugar no Plenário, junto com 

outras iniciativas sobre a mesma matéria. 

 

O Presidente referiu ainda que o PSD tinha remetido um requerimento para audição de um 

conjunto de especialistas sobre a recuperação das aprendizagens e solicitado a sua integração 

na OD. O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informou que o requerimento não tinha sido 

recebido atempadamente, não tendo sido possível a sua apreciação. Foi consensualizado incluí-

lo na OD de 13/4/2021. 

 

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. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13587
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
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2. Aprovação de ata 

  

A ata da reunião de 30 de março de 2021 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. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.4. Baixa de iniciativas 

 

3.4.1. Projetos de Lei 

 

O Presidente da Comissão informou que o Projeto de Lei n.º 753/XIV/2.ª (PAN) – Clarifica a 

prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações, através de uma 

norma interpretativa da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, tinha baixado à Comissão em 

24/3/2021, tendo sido distribuído ao PEV para elaboração de parecer. A Deputada Mariana Silva 

(PEV) referiu que dado que o mesmo tinha, entretanto, sido agendado para discussão na reunião 

plenária de 8/4/2021, não havia possibilidade de elaborar o respetivo parecer. 

 

O Presidente indicou depois que o Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do 

regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário, 

baixou à Comissão em 30/03/2021, sendo relatora a Deputada Mariana Silva (PEV) e que o 

respetivo parecer será apreciado na reunião ordinária de 27/04/2021. 

 

Referiu, de seguida, que o Projeto de Lei n.º 769/XIV/2.ª (CDS-PP) – Altera o Decreto-Lei n.º 

22-D/2021, de 22 de março, de modo a permitir aos alunos a realização de exames nacionais 

para efeito de melhoria da classificação final, baixou à Comissão em 30/03/2021, sendo relator 

o Deputado Alexandre Poço (PSD) e o respetivo parecer será aprovado na reunião de 

13/04/2021, dado que tinha sido agendado para discussão na reunião plenária de 15/04/2021. 

 

Prestou também informação de que o 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, baixou à Comissão em 

05/04/2021, sendo o relator a indicar pelo PS e o respetivo parecer será também aprovado na 

reunião de 13/04/2021, dado que tinha sido igualmente agendado para discussão na reunião 

plenária de 15/04/2021. 

 

 

3.4.2. Proposta de Lei 

 

O Presidente mencionou que a Proposta de Lei n.º 82/XIV/2.ª (GOV) – Autoriza o Governo a 

legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico, tinha baixado em 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110585
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=110619
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05/04/2021, sendo o relator a indicar pelo PSD e que o respetivo parecer será apreciado na 

reunião ordinária de 27/04/2021. 

 

3.4.3. Projeto de Resolução 

 

Foi prestada informação sobre a baixa, em 05/04/2021, do Projeto de Resolução n.º 

1176/XIV/2.ª (PCP) – Propõe a oferta de um exemplar da Constituição da República Portuguesa 

a cada estudante do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, tendo a Deputada Ana 

Mesquita (PCP) indicado que pretendem a sua discussão na Comissão e que comunicarão 

posteriormente quando pretendem que seja feito o respetivo agendamento. 

 

 

3.5. Petições 

 

O Presidente da Comissão informou que tendo sido questionados os peticionários da Petição 

n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças - sobre se o seu objeto não 

estava esgotado, os mesmos informaram que desejam manter a petição porque, à data desta, 

as crianças a partir dos 10 anos não tinham regressado ao ensino presencial, estava 

contemplada a possibilidade de fechar novamente as escolas caso a situação epidemiológica do 

país se agrave e não tinha sido apresentado um plano de recuperação das aprendizagens que 

ficaram por adquirir e consolidar. 

 

Em face do exposto, o Presidente propôs que se dê sequência à admissão e apreciação da 

petição, por haver uma parte do seu objeto que se mantém e solicitou ao PS a indicação de um 

Deputado relator. 

 

3.6. Relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa, sobre os 

Resultados ao Inquérito anónimo sobre as dificuldades financeiras dos estudantes da 

Universidade de Lisboa  

 

O relatório da audiência, realizada em 30 de março, 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. 

 

 

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

Ciência em Portugal  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos peticionários (ouvidos em videoconferência 

e identificados na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da audição.  

 

Os peticionários fizeram uma apresentação (disponível na página da Comissão) e referiram o 

seguinte, em síntese: 

1. Há uma desvalorização e uma quebra de investimento em ciência; 

2. Há uma aposta em áreas específicas e 80% da ciência fica sem investimento, sendo as 

taxas do mesmo muito baixas; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110624
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110624
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=116874
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3. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior diz que há muitas candidaturas e 

pouca qualidade, mas a análise dos resultados não confirma isso, dado que a maioria 

das candidaturas teve uma nota superior a 7 (em 9); 

4. Há uma média elevada de artigos científicos publicados pelos investigadores; 

5. As taxas de aprovação muito baixas prejudicam o sistema e não permitem 

competitividade ao nível europeu; 

6. Há incumprimento do calendário dos concursos, irregularidade dos prazos e 

imprevisibilidade do financiamento pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); 

7. Defendem uma estratégia de financiamento da ciência a 10 anos, na linha das ideias 

defendidas a nível internacional, que garanta um financiamento de 3% do PIB em 2030, 

com critérios de atribuição de fundos de forma transparente e com um limiar mínimo de 

estabilidade da ciência a 15%; 

8. Realçaram que o Ministro e a FCT ainda não responderam à petição; 

9. Informaram que nesse dia à noite, na RTP 1, no programa «É ou não é?» se procuraria 

responder à pergunta «Damos o apoio devido à ciência portuguesa?». 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Isabel Lopes (PSD, relatora da 

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

 

Os peticionários referiram depois o seguinte, em síntese: 

1. Têm uma atitude construtiva; 

2. Concordam com o investimento para os investigadores jovens, mas discordam que não 

haja para os mais antigos; 

3. Todos os contratos são a termo e dos 5000 investigadores, só 1,5% foi vinculado; 

4.  Mais de 1600 contratos terminam este ano, se não forem prorrogados; 

5. Defendem uma redistribuição de verbas de forma consolidada e a regularidade dos 

concursos; 

6. Reiteram a necessidade de criação de uma estratégia científica nacional, que gere 

sustentabilidade do sistema científico e um investimento mais justo e equilibrado; 

7. Os investigadores têm várias perguntas que não têm obtido resposta, nem no ano 

passado, nem neste ano; 

8. Continuam disponíveis para aprofundarem as questões; 

9. Já vários Grupos Parlamentares apresentaram iniciativas que foram rejeitadas, pelo que 

pedem um consenso em relação ao apoio à ciência. 

 

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

integrante desta ata, bem como a apresentação utilizada, pelo que se dispensa o seu 

desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

 

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

servem como prova de ingresso no ensino superior  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à peticionária (ouvida em videoconferência e 

identificada na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da audição.  

 

A peticionária, tendo presente uma comunicação escrita, disponível na página da Comissão, 

referiu o seguinte, em síntese: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=116874
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=116875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=116875
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1. Com a petição n.º 192/XIV/2.ª pretendiam que os exames fossem opcionais, enquanto a 

realidade assim o exigisse, limitando a sua realização àqueles que fossem necessários 

como prova para ingresso no ensino superior, mas como a petição foi lançada em 

janeiro, entretanto foi aprovada legislação que regulou a matéria no sentido pretendido, 

pelo que a petição agora é inútil, estando o seu objetivo cumprido; 

2. De qualquer forma, aproveita a audição para promover outras lutas dos colegas do 

secundário (com o conhecimento e apoio dos mesmos), defendendo que o confinamento 

não deve impedir os exames para melhoria da nota interna e que o impedimento 

prejudica milhares de alunos, sendo o 2.º ano que se verifica; 

3. Tendo em conta as iniciativas legislativas apresentadas pelo PAN, PSD e CDS-PP, que 

vão ser discutidas no Plenário no dia 15/4/2021, solicita que as mesmas sejam também 

aprovadas pelos restantes Grupos Parlamentares; 

4. Deu depois exemplos das notas obtidas pelos alunos com as regras existentes antes da 

pandemia (até 2019) e depois desta (em 2020 e 2021); 

5. Apelou a uma decisão justa para todos os alunos. 

 

Intervieram depois os Deputados Palmira Maciel (PS, relatora da petição), Alexandre Poço 

(PSD), Joana Mortágua (BE), Ana Mesquita (PCP) e Bebiana Cunha (PAN), pronunciando-se 

sobre a matéria e indicando a posição do respetivo Grupo Parlamentar. 

 

A peticionária referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. As questões colocadas na petição n.º 192/XIV/2.ª estão resolvidas, mas não quis 

desperdiçar a oportunidade de expor a questão da hipótese de realização de exames 

para a melhoria das notas; 

2. Os estudantes só querem uma oportunidade para fazerem melhoria da nota, para 

poderem entrar nos cursos que pretendem. 

 

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

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

 

 

6. Apreciação e votação do contributo da Comissão em relação ao Projeto de Lei n.º 

708/XIV/2.ª (PS) – Proteção e valorização do Barranquenho 

 

O relator, Deputado José Cesário (PSD), fez a apresentação do documento, que foi depois 

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. 

 

 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 736/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues 

(Ninsc)] – Reforça a proteção dos estudantes internacionais inscritos em Instituições 

de Ensino Superior Públicas 

 

A relatora, Deputada Ana Mesquita (PCP), fez a apresentação do parecer, que foi depois 

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. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=116875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110388
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110509
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8. 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 

 

• 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 

 

Tendo sido distribuído um mapa comparativo das iniciativas e uma proposta de texto final, os 

Deputados Ana Mesquita (PCP) e Luís Monteiro (BE) não concordaram com a votação da 

referida proposta, por entenderem que não inclui tudo o que resulta das respetivas iniciativas, 

tendo o segundo proposto que os Grupos Parlamentares apresentem um texto conjunto para 

votação na reunião de 13/4. A Deputada Cláudia André (PSD) e o Deputado Tiago Estevão 

Martins (PS) concordaram com a metodologia proposta. 

 

 

9. 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 

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

10. Discussão do 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 

 

A autora comunicou que pretende a discussão no Plenário. 

 

11. 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 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45273
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=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110411
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110438
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Adiado, a pedido do BE. 

 

12. 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, a pedido do BE. 

 

13. Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 191/XIV/2.ª – Não ao fecho dos 

clubes desportivos! 

 

O relatório foi apresentado pelo relator da petição, Deputado Emídio Guerreiro (PSD) e de 

seguida aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, encontrando-se 

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

 

 

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 513/XIV/2.ª, de Joacine Katar Moreira 

(Ninsc), de saudação pelo Dia Nacional do Estudante 

 

A Deputada Joacine Katar Moreira (Ninsc) iniciou a apresentação do projeto de voto referindo 

que o objetivo é que o mesmo seja lido e votado no Plenário e indicou que o voto é uma saudação 

aos estudantes e ao Dia Nacional do Estudante, com relevância para as exigências aos 

estudantes em tempo de pandemia e com novas maneiras de ensino, online, com desigualdades, 

assimetrias e criando desafios também às instituições de ensino. Enfatizou a necessidade de 

defender um ensino mais igualitário, inclusivo, repensado com novas formas de partilha de 

conhecimento, equacionando as maneiras como se ensina, o currículo e as necessidades 

contemporâneas. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) saudou a autora do voto pela apresentação do mesmo, 

particularmente nos anos de limitações aos estudantes, resultantes da pandemia, relevou a 

importância do Dia do Estudante e de o perspetivar para o futuro, por aquilo que ainda não tem 

concretização, realçando que muito foi conquistado, mas ainda há muito que falta fazer. 

Equacionou depois, com a concordância da Deputada Joacine Katar Moreira (Ninsc), que seja 

aprovado um voto da Comissão. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) concordou com a aprovação de um voto da Comissão, 

imediatamente ou com propostas de alteração do seu texto. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) saudou o voto, referiu que o estudante tem um papel cada vez 

mais difícil e transmitiu depois que não partilham algum cariz ideológico do projeto de voto n.º 

513/XIV/2,ª, mas pode salvaguardar a sua posição com uma declaração de voto. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) manifestou acordo com a proposta do PCP e do BE de 

haver um voto da Comissão.  

 

A Deputada Joacine Katar Moreira (Ninsc) pediu à Deputada Cláudia André (PSD) que diga o 

que quer alterar e manifestou abertura para as alterações.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110484
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13559
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116716&ACT_TP=VOT
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O Presidente da Comissão pediu que obtenham acordo sobre o texto, para circular depois pelos 

Coordenadores e se adotar um voto da Comissão, para ser remetido para leitura e votação no 

Plenário. 

 

 

15. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

15.1.Petição n.º 218/XIV/2.ª – Para que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

respeite e cumpra as leis nos concursos de projetos de IC&DT e Estímulo ao Emprego Científico 

Individual - 4.ª Edição 

 

Apreciada a nota de admissibilidade, a petição, que baixou à Comissão em 17/3/2021 e tem 911 

subscritores, foi admitida por unanimidade e aprovada a respetiva tramitação subsequente, 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. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informou que indicaria posteriormente o Deputado 

relator.  

 

15.2.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 

 

Retirada, conforme foi referido no ponto 1 desta ata, para apreciação na reunião de 13/4. 

 

 

15.3.Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 anos no sistema educativo - Alteração da Lei de 

Bases do Sistema Educativo 

 

Apreciada a nota de admissibilidade, a petição, que baixou à Comissão em 24/3/2021 e tem 

13721 subscritores, foi admitida por unanimidade e aprovada a respetiva tramitação 

subsequente, 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. 

 

Foi indicada como relatora a Deputada Cláudia André (PSD). 

 

16. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 13 de abril de 2021 – 15h30 

 

✓ Audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

• 20 de abril de 2021 – 15h30 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13587
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 67/XIV/ 2.ª SL 

 

12 
 

 

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

mobilidade interna 

o Deputado relator: António Cunha (PSD) 

 

 

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, 06 de abril de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 13 de abril de 2021.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13567
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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) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Duarte Marques (PSD) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 José Cesário (PSD) 
 Margarida Balseiro Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 

 


