COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 78/XIV/ 2.ª SL

09.junho.2021
Aos nove dias do mês de junho de 2021, pelas 10:00 horas, 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
Inclusão de novos pontos
10h00

2. Audiência à Associação Movimento Educação Livre (MEL), sobre a prática e
conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual e de um sistema
educativo plural

3. Aprovação de atas
•
•
•
•
•

Reunião de 07 de maio de 2021
Reunião de 19 de maio de 2021
Reunião de 25 de maio de 2021
Reunião de 26 de maio de 2021
Reunião de 02 de junho de 2021

4. Comunicações do Presidente
a. Baixa de iniciativas
i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade
•

Projeto de Lei n.º 861/XIV/2.ª (BE) - Cria uma norma excecional na avaliação
docente do ensino superior público

ii. Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1314/XIV/2.ª (PSD) – Dotar a educação de infância do
enquadramento legal e das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a
desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento
até à idade de ingresso no ensino básico

iii. Projetos de Resolução – para apreciação na especialidade
•

Projeto de Resolução n.º 925/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação do Conservatório
Nacional e valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola
de Dança
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Projeto de Resolução n.º 933/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda a conclusão
urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional
iv. Petições
•

Petição n.º 249/XIV/2 – Alargamento da possibilidade de consignação do
IRS às pessoas coletivas de utilidade pública que desenvolvam
atividades de natureza e interesse desportivo

b. Pedidos de audiência
•

Encarregados de educação de alunos da Escola Artística de Dança do
Conservatório Nacional (EADCN)

•

Todas Merecemos – Movimento da Associação Corações Com Coroa (ONGD)

c. Relatórios de audições/audiências
•

Relatório da audição de peticionários da 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

•

Relatório da audiência à Torcida Verde

d. Seminário de apresentação dos principais resultados da Avaliação do Contributo de
Portugal 2020 para a Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono
Escolar Precoce e Empregabilidade dos Jovens

5. Apreciação e votação do parecer sobre Proposta de Lei
•

Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª (GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica
do estudante atleta - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril
✓

Deputado relator: Miguel Costa Matos (PS)

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) –
Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) – Construção da escola
secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1309/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a
construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra
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9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1322/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a
construção da escola secundária da Quinta do Perú, freguesia da Quinta do Conde,
Sesimbra

10.Discussão do Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos
de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente
das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da
pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado
para trás

12.Discussão do Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação
como garante de oportunidades das gerações mais novas

13.Discussão do Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que
proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão

14.Fixação de redações finais
14.1. 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

15.Apreciação e votação da admissibilidade de petições
15.1. Petição n.º 244/XIV/2.ª – Alteração do regime de policiamento de atividades
desportivas realizadas na via pública e da comparticipação do Estado para com os
encargos
•
•

Peticionário: José Luís da Costa Mendes Ribeiro
N.º de assinaturas: 1

15.2. Petição n.º 245/XIV/2.ª – Alteração do Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário
•
•

Peticionário: José Luís da Costa Mendes Ribeiro
N.º de assinaturas: 1

15.3. Petição n.º 247/XIV/2.ª – Proteção das atividades desenvolvidas pelas Federações
Desportivas / Homologação federativa de eventos desportivos
•

Peticionário: José Luís da Costa Mendes Ribeiro
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•

N.º de assinaturas: 1

16. Aprovação de relatórios finais de petições
16.1. 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
•
1.º peticionário: SNESUP
•
Subscritores: 911
•
Deputado relator: Eduardo Barroco de Melo (PS)

17. Outros assuntos

Data das próximas reuniões

•

16 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PSD nos dias
14 e 15 de junho
✓

Audição dos representantes das forças de segurança (PSP e GNR)
responsáveis pelo Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho
«Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência», sobre a violência nas
Escolas, por requerimento do BE

•

23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias
21 e 22 de junho
Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças
e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer,
aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva

•

23 de junho de 2021 – 14h00 – Reunião da Comissão?

•

30 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias
28 e 29 de junho
Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de
interesse da juventude

•

06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

•

13 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Educação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Deputado Luís Monteiro (BE) pediu o adiamento dos pontos 6, 7, 8, 9, 11 e 12.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) pediu o adiamento do ponto 13.
A Deputada Ana Mesquita (PCP) tinha pedido a inclusão na Ordem do Dia (OD) do Projeto de
Resolução n.º 1325/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a urgente construção da Escola
Secundária na Quinta do Conde, e a ampliação e requalificação da Escola Básica e Secundária
Michel Giacometti, no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, mas atento o adiamento dos
pontos 6, 7, 8 e 9, a iniciativa do PCP será agendada para o dia 16/6, junto com as restantes
sobre a mesma matéria.
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS), solicitou a inclusão na OD da discussão e votação do
Projeto de voto n.º 596/XIV/2.ª (PS) – De congratulação ao Sporting Clube de Portugal pela
conquista do título de Campeão da Liga Europeia de Hóquei em Patins – tendo havido consenso.
A OD, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS,
do PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PAN, do
PEV e da IL.
O Presidente da Comissão pôs à consideração dos Deputados a hipótese de nos casos em que
o pedido dos Grupos Parlamentares de inclusão de novos pontos seja remetido com mais de 24h
de antecedência em relação à reunião, os mesmos sejam logo incluídos na OD, devidamente
assinalados, sendo informados os Deputados em conformidade. O Deputado Tiago Estevão
Martins (PS) propôs que se mantenha o procedimento que tem vindo a ser adotado, no sentido
de todos os pedidos de inclusão de novos pontos após o término do prazo de pronúncia dos
Coordenadores em relação à OD, serem incluídos neste ponto 1 e submetidos à apreciação dos
Deputados, só sendo incluídos na OD se houver consenso, tendo justificado que este
procedimento não tem gerado problemas.

2. Audiência à Associação Movimento Educação Livre (MEL), sobre a prática e
conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual e de um sistema
educativo plural
O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes da Associação e lembrou a
grelha de tempos da audiência.
Os representantes da Associação apresentaram as propostas que fazem em relação ao ensino
doméstico e nomeadamente no que respeita ao anteprojeto de decreto-lei anexo à Proposta de
Lei n.º 82/XIV/2.ª e propuseram alterações ao mesmo, solicitando ainda que o Governo oiça as
associações respetivas.
Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), António Cunha (PSD), Alexandra
Vieira (BE) e Bebiana Cunha (PAN), colocando perguntas e observações, após o que intervieram
novamente os representantes da MEL.
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A gravação da audiência está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante
desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede.

3. Aprovação de atas
A ata da reunião de 07 de maio de 2021 foi rejeitada com os votos contra dos Deputados do PS,
os votos a favor dos Deputados do PSD, do BE e do PEV, registando-se a ausência dos
Deputados do PCP, do CDS-PP, do PAN e da IL.
As atas das reuniões de 19, 25 e 26 de maio de 2021 foram aprovadas por unanimidade pelos
Deputados do PS, do PSD, do BE e do PEV, registando-se a ausência dos Deputados do PCP,
do CDS-PP, do PAN e da IL.
A aprovação da ata da reunião de 02 de junho de 2021 foi adiada, a pedido do PSD.

4. Comunicações do Presidente
e. Baixa de iniciativas
i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade
•

Projeto de Lei n.º 861/XIV/2.ª (BE) - Cria uma norma excecional na avaliação
docente do ensino superior público

O Presidente deu conta da baixa em 04/06/2021 da iniciativa acima referida, indicou que a
mesma seria distribuída ao PS para elaboração de parecer e informou que a apreciação deste
seria agendada para 22/6/2021.
ii. Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1314/XIV/2.ª (PSD) – Dotar a educação de infância do
enquadramento legal e das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a
desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento
até à idade de ingresso no ensino básico

Informou depois que a iniciativa referida acima tinha baixado à 10.ª Comissão (de Trabalho e
Segurança Social) em 02/06/2021, com conexão com a 8.ª Comissão (de Educação, Ciência,
Juventude e Desporto), tendo o Deputado António Cunha (PSD) informado que pretendiam a
sua discussão no Plenário.

iii. Projetos de Resolução – para apreciação na especialidade
•

Projeto de Resolução n.º 925/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação do Conservatório
Nacional e valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola
de Dança
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Projeto de Resolução n.º 933/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda a conclusão
urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional
Tendo sido discutidos e aprovados na generalidade e baixado à Comissão, em 02/06, os Projetos
de Resolução acima referidos, a Deputada Mariana Silva (PEV) informou que apresentarão um
texto conjunto junto com o CDS-PP, após a realização da audiência aos encarregados de
educação da Escola de Dança do Conservatório Nacional (equacionada abaixo).
iv. Petições
O Presidente da Comissão deu conhecimento de que a Petição n.º 249/XIV/2 – Alargamento da
possibilidade de consignação do IRS às pessoas coletivas de utilidade pública que desenvolvam
atividades de natureza e interesse desportivo – com 1 subscritor, baixou à 5.ª Comissão (de
Orçamento e Finanças) para apreciação, com conhecimento à 8.ª Comissão.
f. Pedidos de audiência
Apreciado o pedido de audiência dos encarregados de educação de alunos da Escola Artística
de Dança do Conservatório Nacional (EADCN), para equacionarem questões associadas às
instalações da Escola, foi consensualizado que a mesma seria realizada em reunião presidida
por um Deputado do PAN e aberta a todos os Deputados que queiram estar presentes.
Apreciado o pedido de audiência de Todas Merecemos – Movimento da Associação Corações
Com Coroa (ONGD), que dirigiu igual pedido à 1.ª Comissão (de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias) e à 9.ª (de Saúde), para apresentar o assunto “Menstruar não
pode ser uma desvantagem económica e um perigo ambiental”, foi consensualizado equacionar
com as restantes Comissões fazer a audiência conjuntamente com as mesmas.

g. Relatórios de audições/audiências
Os relatórios da audição de peticionários da 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 – e da audiência à Torcida Verde foram
aprovados 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.

h. Seminário de apresentação dos principais resultados da Avaliação do Contributo de
Portugal 2020 para a Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono
Escolar Precoce e Empregabilidade dos Jovens
O Presidente da Comissão informou que lhe tinha sido enviado um convite para estar presente
na mesa redonda a ocorrer no Seminário, agendado previsivelmente para o dia 30 de junho,
entre as 10h e as 12h30 e em caso de impossibilidade da sua participação é solicitada a
participação de um Deputado da Comissão, se possível com a maior proximidade possível ao
tema que será tratado no evento em causa. Indicou ainda que o Grupo Parlamentar do PSD
indicou estar disponível para indicar um Deputado(a), caso tal se venha a demonstrar necessário.
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O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) indicou que a participação deve ser feita pelo Presidente
da Comissão ou no caso da impossibilidade deste, devem ser contactadas as Vice-Presidentes.

5. Apreciação e votação do parecer sobre Proposta de Lei
•

Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª (GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica
do estudante atleta - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril

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

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) –
Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde
Adiado a pedido do BE.

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) – Construção da escola
secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra
Adiado a pedido do BE.

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1309/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a
construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra
Adiado a pedido do BE.

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1322/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a
construção da escola secundária da Quinta do Perú, freguesia da Quinta do Conde,
Sesimbra
Adiado a pedido do BE.

10.Discussão do Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos
de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público
A Deputada Ana Mesquita (PCP) justificou o Projeto de Resolução, tendo depois participado na
discussão os Deputados Luís Monteiro (BE) e Bruno Aragão (PS). A informação de discussão
será disponibilizada na iniciativa.

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente
das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da
pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado
para trás
Adiado a pedido do BE.
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12.Discussão do Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação
como garante de oportunidades das gerações mais novas
Adiado a pedido do BE.

13.Discussão do Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que
proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão
Adiado a pedido do CDS-PP.

14.Fixação de redações finais
14.1. 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
O Deputado Luís Monteiro (BE) discordou da proposta de redação final apresentada pela Divisão
de Apoio ao Plenário e propôs que no texto da alínea d) do artigo 3.º, em vez de “possibilidade
de alteração dos intervalos de horários”, fique “alteração dos intervalos de horários”. O Deputado
Tiago Estevão Martins (PS) referiu que há outras alterações que estão a ser propostas que
também não se justificam e propôs que se mantenha o texto do Projeto de Lei. Nesta sequência,
a Comissão deliberou por unanimidade, com os votos dos Deputados do PS, PSD, BE e PCP,
registando-se a ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL, não aprovar a
redação final proposta e manter o texto do Projeto de Lei aprovado na generalidade.

15.Apreciação e votação da admissibilidade de petições
15.1. Petição n.º 244/XIV/2.ª – Alteração do regime de policiamento de atividades
desportivas realizadas na via pública e da comparticipação do Estado para com os
encargos
Apreciada a nota de admissibilidade da petição, com 1 subscritor, foi deliberado admitir a petição,
não nomear Deputado relator, enviar cópia da petição e da referida nota aos Grupos
Parlamentares e ao Governo (Ministro da Educação e Ministro da Administração Interna), para
tomada das medidas que entenderem pertinentes e considerar o processo de apreciação da
petição concluído, ao abrigo do disposto no n.º 13 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto,
Lei de Exercício do Direito de Petição.
A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE,
encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL.

15.2. Petição n.º 245/XIV/2.ª – Alteração do Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário
Apreciada a nota de admissibilidade da petição, com 1 subscritor, foi deliberado admitir a petição,
não nomear Deputado relator, enviar cópia da petição e da referida nota aos Grupos
Parlamentares, ao Governo (Ministro da Educação) e ao Instituto Português do Desporto e
Juventude, para tomada das medidas que entenderem pertinentes e considerar o processo de

9

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 78/XIV/ 2.ª SL
apreciação da petição concluído, ao abrigo do disposto no n.º 13 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90,
de 10 de agosto, Lei de Exercício do Direito de Petição.
A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE,
encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL.

15.3. Petição n.º 247/XIV/2.ª – Proteção das atividades desenvolvidas pelas Federações
Desportivas / Homologação federativa de eventos desportivos
Apreciada a nota de admissibilidade da petição, com 1 subscritor, e dado que foi aprovada a
Resolução da Assembleia da República n.º 102/2019 sobre a mesma matéria, foi deliberado
solicitar ao Governo e ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que se pronunciem
sobre a petição, designadamente sobre a sequência que foi dada à Resolução e só depois
concluir a apreciação da petição.
A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE,
encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL.

16. Aprovação de relatórios finais de petições
16.1. 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
O relatório final da petição, com 911 subscritores, foi apresentado pelo relator, Deputado Eduardo
Barroco de Melo (PS), tendo depois sido aprovado por unanimidade, após introdução duma
alteração proposta pela Deputada Ana Mesquita (PCP), 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.

17. Discussão e votação do Projeto de voto n.º 596/XIV/2.ª (PS) – De congratulação ao
Sporting Clube de Portugal pela conquista do título de Campeão da Liga Europeia de
Hóquei em Patins
O Deputado Miguel Costa Matos (PS) realçou a aprovação de votos para clubes que ganhem
títulos europeus e justificou o voto em causa.
O voto foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, encontrando-se
ausentes os Deputados do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL.

18. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
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Data das próximas reuniões

•

16 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PSD nos dias
14 e 15 de junho
✓

Audição dos representantes das forças de segurança (PSP e GNR)
responsáveis pelo Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho
«Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência», sobre a violência nas
Escolas, por requerimento do BE

•

23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias
21 e 22 de junho
Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças
e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer,
aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva

•

23 de junho de 2021 – 14h00 – Reunião da Comissão?

•

30 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias
28 e 29 de junho
Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de
interesse da juventude

•

06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

•

13 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Educação

A reunião foi encerrada às 12h04, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 09 de junho de 2021

O PRESIDENTE

(FIRMINO MARQUES)

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 30 de junho de 2021.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 78/XIV/ 2.ª SL
Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Alexandra Tavares De Moura (PS)
Cristina Mendes Da Silva (PS)
Lúcia Araújo Silva (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)
Miguel Matos (PS)
Sílvia Torres (PS)
Isabel Lopes (PSD)
Maria Germana Rocha (PSD)
Alexandra Vieira (BE)

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Carla Sousa (PS)
Maria Begonha (PS)
Joana Mortágua (BE)

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
João Cotrim De Figueiredo (IL)
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