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02.dezembro.2020  

 

Aos dois dias do mês de dezembro de 2020, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 8 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 atas 
  
 

3. Comunicações do Presidente 
 
3.1.  Pedidos audiência 
 

✓ Plataforma "Quarentena Académica" 
 

 
3.2.  Relatório de audição 

 

• Relatório da audição pública às escolas de música com ensino articulado sobre 
cortes de financiamento para o ensino articulado 

 
 

3.3.  Baixa de Iniciativas 

 

• Projeto de Resolução 737/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 
requalificação da escola básica 2, 3 Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão 

 

• Projeto de Resolução 747/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente 
requalificação edificado da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco em Vila Real 

 

• Projeto de Resolução 749/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que cumpra a 
Resolução da Assembleia da República n.º 257/2018 e proceda à requalificação da 
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso 

 

• Projeto de Resolução 750/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 
urgência, a requalificação da Escola Secundária de Arganil 

 

• Projeto de Resolução 759/XIV/2.ª (PCP) - Retoma da prática desportiva e 
normalização gradual das competições 

 

• Projeto de Resolução 766/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 
realização de obras na Escola Secundária 3 Camilo Castelo Branco, Vila Real 

 

3.3.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na generalidade 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45425
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45441
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45448
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45450
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45473
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• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 
“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário” 
 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 
pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 
públicos dos Ensinos Básico e Secundário 

 

3.3.2. Baixa de iniciativa para apreciação na especialidade 

 

• Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a alteração do valor das propinas dos 

cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos no Ensino Superior Público 

 
3.4. Iniciativas europeias 

 

• COM(2020)690 - COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO 
CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS 
REGIÕES Programa de Trabalho da Comissão 2021 Uma União vital num mundo 
fragilizado 

 

4. Audiência à FENPROF - Criação do grupo de recrutamento da Intervenção Precoce – 

10h00 – Confirmada 

 
 

5. Audição de peticionários da petição n.º 127/XIV/2.ª - Poder de opção de escolha aos 
pais/encarregados de educação entre o ensino em casa online e o ensino presencial – 
10h45 – Confirmada 

 
 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao 
público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de 
apoio ao desporto 

 
 

8. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 
 

8.1. Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária 
de Serpa 

 

8.2. Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 
proceda à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 

8.3. Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização 
urgente de obras na Escola Secundária de Serpa 

 

8.4. Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que 
promova, com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200690.do#dossier-COM20200690
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13494
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45332
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8.5. Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola 
Secundária de Serpa 

 

8.6. Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a 
requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 
 

9. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - 
Consagra a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento de frequência facultativa para 
os alunos 

 

• Deputado relator: Porfírio Silva (PS) 
 
 

10.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 528/XIV/2.ª (CH) - Atribuição de 
subsídio de apoio ao alojamento e deslocação por motivo laboral ao pessoal docente 
dos Ensinos Básico e Secundário quando deslocados da sua área de residência 

 

• Deputada relatora: Palmira Maciel (PS) 
 
 

11.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 551/XIV/2.ª (BE) - Cria o regime 
de compensação a docentes deslocados 

 

• Deputada relatora: Sílvia Torres (PS) 
 
 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 341/XIV/2.ª (PS) – De saudação a Elvira 
Fortunato pela atribuição do “Horizon Impact Award 2020” 

 
 

13.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 355/XIV/2.ª (PSD) – De congratulação pelo 
prémio europeu “Horizon Impact Award 2020”, atribuído à equipa que desenvolveu o 
projeto “INVISIBLE”, liderada pela Professora Elvira Fortunato 

 
 

14.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 363/XIV/2.ª (PS) – “De congratulação 
pelos resultados desportivos do ciclista João Pedro Almeida” 

 
 

15.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 364/XIV/2.ª (CH) – “De congratulação 
pelos feitos alcançados pelos ciclistas portugueses João Almeida e Ruben Guerreiro” 

 
 

16.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 366/XIV/2.ª (PSD) – “De congratulação 
pela prestação dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro na edição 2020 do “Giro 
d’Italia” 

 
 

17.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 368/XIV/2.ª (PS) – “De congratulação 
pelos resultados desportivos do ciclista Rúben Almeida Guerreiro” 

 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45296
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45336
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115897&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115982&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116040&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116041&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116047&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116049&ACT_TP=VOT
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18.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 372/XIV/2.ª (BE) – “De congratulação pela 
prestação desportiva dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro”. 

 
 

19.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 374/XIV/2.ª (PSD) – “De congratulação 

pelo título de vice-campeão mundial de maratona BTT alcançado pelo ciclista Tiago 

Ferreira” 

 

20.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 376/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

pela prestação e feitos alcançados pelos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro no 

Giro d’Italia 2020” 

 

21.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 109/XIV/1.ª - Pela redução do 

número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela 

dignificação do pessoal não docente nas Escolas 

 

• Subscritores: 5.105 

• Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

22.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos 

intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho 

 

✓ Subscritores: 4.703 

✓ Deputada relatora: Carla Madureira (PSD) 

 

23.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do 

número de alunos por turma a partir de 2020/2021 

 

• Subscritores: 35.702 

• Deputada relatora: Joana Mortágua (BE) 

 
 

24.  Outros assuntos 
 
 

25.  Data das próximas reuniões 
 

• 9 de dezembro – 11h00 ou 15h00? 
 

• 15 de dezembro: Audição regimental do Ministro da Educação 
 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Presidente deu conta de que tinha sido solicitado o adiamento da apreciação da ata da 

reunião de 26 de outubro (das 15h30) e dos pontos 3.3.1 e 21 pelo PCP, do ponto 8 pelo PS e 

do ponto 22 pelo PSD. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116057&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116059&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116065&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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A proposta de Ordem do Dia, com as alterações referidas acima, foi aprovada 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 da IL. 

  

 

2. Aprovação de atas 
  
As atas das reuniões dos dias 20 e 22 (das 13h45 e das 19h00) de outubro e de 11 de 

novembro (das 14h45) de 2020 foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, do 

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

do PAN. 

 
 

3. Comunicações do Presidente 
 
3.3.  Pedidos audiência 
 
Apreciado o pedido de audiência da Plataforma "Quarentena Académica", para apresentar o 
levantamento dos novos desafios sentidos no Ensino Superior em todo o país, que entende 
como prioritários, foi consensualizado que a mesma será presidida por um Deputado piloto, 
que o PS indicará. 
 

 
3.4.  Relatório de audição 

 
O relatório da audição pública às escolas de música com ensino articulado sobre cortes de 

financiamento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do CDS-

PP, do PEV e da IL, registando-se a ausência dos Deputados do PCP e do PAN. 

 
 

3.3.  Baixa de Iniciativas 

 

O Presidente informou que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução abaixo 

referidos, tendo os respetivos Grupos Parlamentares solicitado a sua discussão na sessão 

plenária. 

 

• Projeto de Resolução 737/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 
requalificação da escola básica 2, 3 Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão 

 

• Projeto de Resolução 747/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente 
requalificação edificado da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco em Vila Real 

 

• Projeto de Resolução 749/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que cumpra a 
Resolução da Assembleia da República n.º 257/2018 e proceda à requalificação da 
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso 

 

• Projeto de Resolução 750/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 
urgência, a requalificação da Escola Secundária de Arganil 

 

• Projeto de Resolução 766/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 
realização de obras na Escola Secundária 3 Camilo Castelo Branco, Vila Real 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45425
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45441
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45448
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45450
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45473
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Deu ainda conta da baixa do Projeto de Resolução 759/XIV/2.ª (PCP) - Retoma da prática 
desportiva e normalização gradual das competições, tendo a Deputada do PCP solicitado a sua 
discussão na Comissão e perguntado se não havia oposição a que fosse discutido 
conjuntamente com o Projeto de Resolução n.º 674/XIV/IL (ponto 6 da ordem de trabalhos), 
não se tendo registado objeções.  

 

 

3.3.1. Baixa de iniciativas para nova apreciação da Comissão na generalidade 
 

• Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, 
“Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário” 
 

• Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP) - Gestão democrática dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
 

• Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que avalie e 
pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos 
públicos dos Ensinos Básico e Secundário 

 
 
A análise da tramitação e respetivo calendário da nova apreciação na generalidade das 
iniciativas em causa foi adiada, a pedido do PCP. 
 
 

3.3.2. Baixa de iniciativa para apreciação na especialidade 

 

O Presidente da Comissão indicou que o Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a 

alteração do valor das propinas dos cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de 

estudos no Ensino Superior Público - tinha sido aprovado na generalidade e baixado para 

apreciação na especialidade, tendo terminado o prazo para as entidades do setor enviarem 

parecer/contributo, só tendo sido recebido o do Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas, que está disponível na iniciativa.  

 

Nesta sequência, propôs o seguinte calendário de apreciação, que foi aceite: 
o Prazo para apresentação de propostas de alteração pelos Grupos 

Parlamentares até 10 de dezembro; 
o Discussão e votação na especialidade em 15 de dezembro. 

 

 
3.5. Iniciativas europeias 

 

O Presidente indicou ainda que tinha sido recebida a iniciativa europeia COM(2020)690 - 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2021 Uma 
União vital num mundo fragilizado e que a mesma era distribuída ao BE para elaboração de 
relatório, devendo este ser apreciado na reunião da Comissão de 12/01/2021. 

 
 

4. Audiência à FENPROF - Criação do grupo de recrutamento da Intervenção Precoce – 

10h00 – Confirmada 

 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200690.do#dossier-COM20200690
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O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Federação Nacional de 

Professores/FENPROF, identificada na página da Comissão (ouvida através de 

videoconferência) e lembrou a grelha de tempos da audiência. 

 

Os representantes da FENPROF referiram o seguinte, em síntese: 

 

1. Solicitam a criação dum grupo de recrutamento autónomo da intervenção precoce, 

sendo que atualmente a mesma só está prevista no grupo 910, que inclui ainda o apoio 

a crianças e jovens com graves problemas cognitivos, com graves problemas motores, 

com graves perturbações da personalidade ou da conduta, com multideficiência; 

2. O grupo de recrutamento 910 não dá resposta a nível da intervenção precoce de 

crianças com surdez ou problemas de comunicação e de visão e mesmo em relação às 

outras deficiências, a intervenção precoce reveste-se de especificidades, pelo que 

deve ter um grupo autónomo; 

3. A Assembleia da República aprovou este ano 3 projetos de resolução, que originaram 

uma Resolução, para criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce, só 

tendo votado contra o PS, justificando que havia falta de avaliação da situação, mas 

atualmente ainda não há informação sobre a avaliação entretanto feita; 

4. Perguntam quando é que irão ser feitas negociações com os sindicatos para criação 

deste grupo de recrutamento, alertando que em 2021 vai haver concurso para 

recrutamento de docentes, pelo que as mesmas se revestem de urgência; 

5. Questionaram ainda o que é que pode ser feito para o Governo não continuar a 

desrespeitar a Resolução da Assembleia da República, que recomenda a criação do 

grupo de recrutamento da intervenção precoce. 

 
Intervieram depois as Deputadas Lúcia Araújo Silva (PS), Cláudia André (PSD), Ana Mesquita 
(PCP), Anabela Vieira (BE) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), pronunciando-se sobre a matéria e 
pedindo esclarecimentos complementares. 
 
Os representantes da FENPROF informaram depois o seguinte, em síntese; 
 

1. Tem havido desrespeito do Ministro da Educação em relação à Assembleia da 
República e a todos os que têm posições diferentes das suas; 

2. Nesta legislatura, o Ministro só convocou a FENPROF para uma reunião em janeiro de 
2020 e foi só para lhes dizer que ou aceitavam a sua proposta ou não havia 
negociação; 

3. As medidas a implementar nas escolas no âmbito da pandemia não foram negociadas 
com os sindicatos, por o Ministro entender que isso não era exigido, tendo ainda sido 
alterado o conteúdo funcional dos docentes sem negociação; 

4. Em junho de 2020 o Ministério da Educação publicou as normas para o novo ano 
letivo, sem qualquer diálogo ou negociação; 

5. Havendo concurso interno e externo para recrutamento de docentes no início de 2021, 
há necessidade de negociar a criação do grupo de recrutamento da intervenção 
precoce; 

6. Pedem que a Assembleia da República controle o incumprimento das normas e das 
suas Resoluções por parte do Ministro da Educação; 

7. Os docentes vão fazer greve no dia 11/12, desde que o Ministro não se disponha ao 
diálogo. 

 
A gravação da audição está disponível na página da Comissão e  constitui parte integrante 

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

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116207
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116207
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5. Audição de peticionários da petição n.º 127/XIV/2.ª - Poder de opção de escolha aos 
pais/encarregados de educação entre o ensino em casa online e o ensino presencial – 
10h45 – Confirmada 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação de peticionários, identificada na 

página da Comissão (ouvida através de videoconferência) e lembrou a grelha de tempos da 

audiência. 

 

A delegação de peticionários indicou o seguinte, em síntese: 

 

1. Como mães de crianças que estudam no ensino obrigatório, defendem que seja dado 

aos pais o poder de opção entre o ensino online e presencial, considerando que o 

mesmo é muito importante no combate às cadeias de contágio; 

2. São contra o fecho das escolas; 

3. É impossível não haver ensino online, desde logo para os alunos em isolamento 

profilático; 

4. Referiram várias medidas a adotar para concretização do ensino online; 

5. A escola presencial é desejável, mas não no momento de pandemia; 

6. Nas turmas com 30 alunos, nas aulas de educação física, nos refeitórios, nos 

transportes escolares não são cumpridas as regras de distanciamento e adotadas as 

proteções devidas; 

7. A solução para travar os contágios é permitir que as famílias possam optar, se tiverem 

condições para o efeito e quiserem, pelo ensino online. 

 

Intervieram depois as Deputadas Joaquina Matos (PS), Cláudia André (PSD), Joana Mortágua 
(BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP, relatora da petição) e Bebiana Cunha (PAN), pronunciando-se 
sobre a matéria e pedindo esclarecimentos complementares. 
 

As peticionárias referiram depois o seguinte, em síntese: 

1. As preocupações que transmitiram foram relatadas por pais de várias escolas; 

2. Há escolas que já estão a funcionar online; 

3. Em muitos casos não se conhece a origem do contágio dos infetados, mas o mesmo 

aumentou em setembro, após a abertura das escolas; 

4. A decisão entre o ensino presencial ou não deve ter em conta vários fatores, 

nomeadamente o risco do primeiro; 

5. Atualmente já há regimes de ensino paralelos; 

6. Um estudo recente da revista Times conclui que os jovens são um grande fator de 

disseminação da doença. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e  constitui parte integrante 

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

 
 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao 
público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades 

 

O Deputado João Cotrim de Figueiredo (IL) iniciou a apresentação do Projeto de Resolução, 
mas por dificuldades técnicas na participação dos Deputados que estavam em 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13494
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116208
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116208
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
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videoconferência a reunião teve de ser interrompida e, entretanto, o Senhor Deputado tinha 
outro compromisso inadiável, pelo que foi deliberado adiar este ponto para a reunião seguinte. 
 
 

7. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de 
apoio ao desporto 

 
Intervieram na discussão os Deputados Luís Monteiro (BE, autor da iniciativa), Cláudia André 
(PSD), Ana Mesquita (PCP) e Maria Begonha (PS). 
 
A informação da discussão está disponível no Projeto de Resolução. 
 
 

8. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 
 

8.1. Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária 
de Serpa 

 

8.2. Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 
proceda à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 

8.3. Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização 
urgente de obras na Escola Secundária de Serpa 

 

8.4. Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que 
promova, com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 

8.5. Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola 
Secundária de Serpa 

 

8.6. Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a 
requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 
Adiado a pedido do PS. 
 

9. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - 
Consagra a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento de frequência facultativa para 
os alunos 

 
O parecer foi apresentado pelo relator, Deputado Porfírio Silva (PS), tendo sido aprovado por 

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

ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN e da IL. 

 

 

10.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 528/XIV/2.ª (CH) - Atribuição de 
subsídio de apoio ao alojamento e deslocação por motivo laboral ao pessoal docente 
dos Ensinos Básico e Secundário quando deslocados da sua área de residência 

 
O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Palmira Maciel (PS), tendo sido aprovado 

por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do PEV, registando-se a 

ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN e da IL. 

 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45296
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11.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 551/XIV/2.ª (BE) - Cria o regime 
de compensação a docentes deslocados 

 
O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Sílvia Torres (PS), tendo sido aprovado por 
unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do PEV, registando-se a 
ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN e da IL. 
 
 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 341/XIV/2.ª (PS) – De saudação a Elvira 
Fortunato pela atribuição do “Horizon Impact Award 2020 

 

13.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 355/XIV/2.ª (PSD) – De congratulação pelo 
prémio europeu “Horizon Impact Award 2020”, atribuído à equipa que desenvolveu o 
projeto “INVISIBLE”, liderada pela Professora Elvira Fortunato 

 
Os projetos de voto n.ºs 341 e 355 foram apresentados conjuntamente, pelos Deputados 
Cristina Mendes da Silva (PS) e Cláudia André (PSD), respetivamente. 
 
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informou que votariam favoravelmente ambos os 
votos e que apresentariam à Comissão, junto com o PSD, um texto conjunto. 
 
Os 2 projetos de voto foram aprovados por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do 
BE, do PCP e do PEV, registando-se a ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN  
 
 

14.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 363/XIV/2.ª (PS) – “De congratulação 
pelos resultados desportivos do ciclista João Pedro Almeida” 

 

15.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 364/XIV/2.ª (CH) – “De congratulação 
pelos feitos alcançados pelos ciclistas portugueses João Almeida e Ruben Guerreiro” 

 

16.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 366/XIV/2.ª (PSD) – “De congratulação 
pela prestação dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro na edição 2020 do “Giro 
d’Italia” 

 

17.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 368/XIV/2.ª (PS) – “De congratulação 
pelos resultados desportivos do ciclista Rúben Almeida Guerreiro” 

 

18.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 372/XIV/2.ª (BE) – “De congratulação pela 
prestação desportiva dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro”. 

 

19.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 376/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação 

pela prestação e feitos alcançados pelos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro no 

Giro d’Italia 2020” 

 

Os projetos de voto n.ºs 363, 366, 368 e 372 foram apresentados conjuntamente, pelos 
Deputados Sara Velez (PS), Cláudia André (PSD), Fernando José (PS) e Luís Monteiro (BE) 
respetivamente. Os autores dos projetos de voto n.ºs 364 e 376 prescindiram da sua 
apresentação. 
 
Foi depois aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do 
PEV, registando-se a ausência dos restantes, que a Comissão apresentasse um projeto de 
voto sobre a matéria, para votação na sessão plenária. Foi ainda consensualizado que os 
serviços da Comissão fariam a distribuição de uma proposta de voto da Comissão que tivesse 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45336
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115897&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115982&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116040&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116041&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116047&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116049&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116057&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116065&ACT_TP=VOT
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em conta todos os projetos indicados acima, que seria apreciada na próxima reunião da 
Comissão, devendo depois os proponentes informar se retiravam os respetivos votos, a favor 
do voto da Comissão.  
  
 

20.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 374/XIV/2.ª (PSD) – “De congratulação 

pelo título de vice-campeão mundial de maratona BTT alcançado pelo ciclista Tiago 

Ferreira” 

 

O projeto de voto foi apresentado pela Deputada Cláudia André (PSD), não se registando 

outras intervenções. 

 

Foi depois consensualizado que o mesmo fosse enviado ao Presidente da Assembleia da 

República, para votação na sessão plenária. 

 

 

21.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 109/XIV/1.ª - Pela redução do 

número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela 

dignificação do pessoal não docente nas Escolas 

 

• Subscritores: 5.105 

• Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

Adiado a pedido do PCP. 

 

22.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos 

intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho 

 

✓ Subscritores: 4.703 

✓ Deputada relatora: Carla Madureira (PSD) 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

23.  Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do 

número de alunos por turma a partir de 2020/2021 

 

O relatório da petição, de que foi relatora a Deputada Joana Mortágua (BE), foi aprovado 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. 

 
 

24.  Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 

25.  Data das próximas reuniões 
 

• 9 de dezembro – 15h00 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116059&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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• 15 de dezembro: Audição regimental do Ministro da Educação 
 
 

A reunião foi encerrada às 13:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 02 de dezembro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 15 de dezembro de 2020.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 
 Alexandre Poço 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 António Cunha 
 Bebiana Cunha 
 Bruno Aragão 
 Carla Madureira 
 Carla Sousa 
 Cláudia André 
 Cristina Mendes da Silva 
 Firmino Marques 
 Ilídia Quadrado 
 Joana Mortágua 
 João Cotrim de Figueiredo 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Leite Ramos 
 Luís Monteiro 
 Maria Begonha 
 Maria da Graça Reis 
 Maria Gabriela Fonseca 
 Maria Joaquina Matos 
 Mariana Silva 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Alexandra Vieira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Elza Pais 
 Emídio Guerreiro 
 Fernando José 
 Isabel Lopes 
 Joana Sá Pereira 
 José Cesário 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Martina Jesus 
 Nuno Fazenda 
 Palmira Maciel 
 Sara Velez 
 Sílvia Torres 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 


