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22.outubro.2020 – Sala do Senado 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2020, pelas 13:45 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 1 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. Comunicações do Presidente 

 

 

3. Discussão conjunta dos: 

 

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

Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização urgente 

de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 

urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

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

de Serpa. 

 

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

Escola Secundária de Serpa.  

 

 

4. Audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal, para equacionarem a retoma da 

competição e dos treinos sem restrições dos escalões de formação, tal como já acontece 

com os escalões seniores – 14h00 - confirmada 

 

 

5. Outros assuntos 

 

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
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6. Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 22 de outubro – Pós-plenário  

  

✓ Audição do Ministro da Educação, por requerimentos do PSD, do BE e do PAN. 

 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 

✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do BE 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Reunião Ordinária 

 

• Dia 29 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da 

apreciação na especialidade do Orçamento do Estado 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Educação no âmbito da apreciação na especialidade do 

Orçamento do Estado 

 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A proposta de Ordem do Dia foi aprovada 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. 

 

2. Comunicações do Presidente 

 

Não se registaram comunicações do Presidente. 

 

3. Discussão conjunta dos: 
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     Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária de 

Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização urgente 

de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 

urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

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

de Serpa. 

 

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

Escola Secundária de Serpa.  

 

Os Projetos de Resolução foram apresentados pelos Deputados João Dias (PCP), Ana Rita Bessa 

(CDS-PP), Joana Mortágua (BE), Cláudia André (PSD), Mariana Silva (PEV) e Telma Guerreiro 

(PS). 

 

A informação da discussão será disponibilizada nas iniciativas. 

 

4. Audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal, para equacionarem a retoma da 

competição e dos treinos sem restrições dos escalões de formação, tal como já acontece 

com os escalões seniores – 14h00 - confirmada 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Confederação dos Treinadores 

de Portugal (identificada na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da audiência. 

 

A delegação da Confederação referiu o seguinte, em síntese: 

1. Representam 26 associações de treinadores e a retoma da competição e dos treinos é 

um assunto importante; 

2.  Pretendem transmitir uma preocupação com os treinadores e os praticantes, realçando 

que há 400.000 jovens praticantes e 300.000 jovens que já podem praticar; 

3. Estão parados há 7 meses; 

4. A retoma foi decretada em 30 de julho, com efeitos a 1 de agosto, tendo sido 

autorizada para os escalões seniores e estabelecido que os escalões de formação 

infanto-juvenil seriam calendarizados depois; 

5. Pedem que os escalões de formação possam ser abertos, com base nos estudos 

existentes e respeitando as regras de segurança sanitária; 

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/DetalheAudiencia.aspx?BID=116002
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6. Não há casos de infecção relacionados com a prática desportiva. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Emídio Guerreiro (PSD) e 

Luís Monteiro (BE), que expressaram a respectiva posição e pediram esclarecimentos 

complementares.  

 

Na sequência do debate, a delegação da Confederação referiu o seguinte, em síntese: 

1. Entendem que as medidas para o desporto têm sido boas; 

2. Aceitam medidas diferenciadas a nível regional e que haja hipóteses de retrocesso; 

3. Os Açores atuaram mais cedo e a Madeira mais tarde; 

4. Os clubes não estão a receber mensalidades e têm de suportar as medidas de 

segurança sanitária; 

5. As actividades de baixo nível podem atuar; 

6. Pedem um calendário de retoma das atividades; 

7. A falta de actividade física tem prejuízos significativos, nomeadamente em termos de 

obesidade e de saúde mental; 

8. Os clubes vão entrar em colapso, não sobrevivem financeiramente sem formação; 

9. Os atletas estão a ficar desmotivados. 

 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, estando a gravação e os documentos remetidos 

pela Confederação disponíveis na página da Comissão, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

5. Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão referiu que estava previsto que a audição do Ministro da Educação 

começasse às 19h00. 

 

6. Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 22 de outubro – Pós-plenário  

  

✓ Audição do Ministro da Educação, por requerimentos do PSD, do BE e do PAN. 

 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 

✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do BE 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Reunião Ordinária 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116002
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• Dia 29 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da 

apreciação na especialidade do Orçamento do Estado 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Educação no âmbito da apreciação na especialidade do 

Orçamento do Estado 

 

A reunião foi encerrada às 14:57 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 22 de outubro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 2 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 
 Isabel Lopes 
 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 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 


