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06.outubro.2020 – Sala 1 

 

Aos seis dias do mês de outubro de 2020, pelas 15:30 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. Aprovação de atas 

  

• Reunião de 29 de setembro de 2020 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

3.1. Pedidos audiência 

 

✓ Confederação de Treinadores de Portugal 

 

✓ Associação Académica da Universidade de Lisboa 

 

 

3.2. Baixa de Iniciativas 

 

3.2.1. 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. 

 

3.2.2. Projeto de Lei n.º 551/XIV/2.ª (BE) - Cria o regime de compensação a docentes 

deslocados. 

 

3.2.3. Projeto de Resolução n.º 666/XIV/2.ª (PSD) - Construção de uma Escola Básica do 2.º 

e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, na freguesia de Fernão Ferro. 

 

3.2.4. Projeto de Resolução n.º 668/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que retome, com 

urgência, a reabilitação da Escola Secundária da Sertã do Agrupamento de Escolas da Sertã, 

do concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco. 

 

3.2.5. Projeto de Resolução n.º 671/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a reabilitação da Escola Secundária de Esmoriz, do concelho de Ovar, distrito de 

Aveiro. 

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/DetalheIniciativa.aspx?BID=45301
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45305
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45323
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3.2.6. 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. 

 

 

3.3. 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 

 

 

3.4. Programa Parlamento dos Jovens 

 

3.5. Indicação de Deputado relator 

 

✓ Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

✓ Audiência Deputado-piloto ao Presidente da Associação de Pais da Escola 

Secundária João de Barros. 

 

3.6. Relatório de progresso relativo à regulamentação das leis referente à 1.ª SL da XIV 

Legislatura. 

 

 

4. Audição da Parque Escolar E.P.E. a requerimento do BE, sobre obras em atraso, 

nomeadamente na Escola Secundária João de Barros, em Corroios – 15:30 – Confirmada 

 

 

5. Audição da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música, a 

requerimento do PSD, para que sejam prestados todos os esclarecimentos sobre como vai 

ser reparado o resultado desastroso do concurso para financiamento dos contratos de 

patrocínio 2020-2026 – 16:45 – Confirmada 

 

 

6. Discussão conjunta dos: 

 

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

Serpa. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
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=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
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     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. 

 

 

 

7.  Apreciação e votação de relatório final de petição 

 

•  Petição n.º 101/XIV/1.ª - Proposta de adiamento para o ingresso no 1.º ano escolar 

 

• Deputada relatora: Telma Guerreiro (PS) 

 

 

 

8.  Outros assuntos 

 

 

9.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 13 de outubro* – 15h30 

*Aguarda-se resposta do Ministro da Educação para agendamento das audições 

por requerimento 

 

• Audição de peticionários da Petição nº 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. 

 

✓ N.º de subscritores: 4398 

✓ Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

• Audição de peticionários da Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de 

alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 

✓ N.º de subscritores: 35.702 

✓ Deputado relator: Joana Mortágua (BE) 

 

• Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro  

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/DetalhePeticao.aspx?BID=13468
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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• Dia 26 de outubro (2.ª feira) – 15h30 

 

• Apreciação e votação dos pareceres da Comissão sobre as Propostas de Lei das 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2021 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente deu conta de que tinha sido solicitado pelo PS o adiamento do ponto 6, para 

discussão na próxima reunião.  

 

A proposta de Ordem do Dia, com a alteração referida acima, foi aprovada por unanimidade 

pelos Deputados presentes 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. 

 

2. Aprovação de atas 

  

A ata da reunião de 29 de setembro de 2020 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados 

presentes 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. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

3.1. Pedidos audiência 

 

✓ Apreciado o pedido de audiência da Confederação de Treinadores de Portugal, 

para equacionar a retoma da competição e dos treinos sem restrições dos escalões 

de formação, tal como já acontece com os escalões seniores, foi deliberado 

realizá-la numa próxima reunião da Comissão. 

 

✓ Apreciado o pedido de audiência da Associação Académica da Universidade de 

Lisboa, para apresentação de um plano de segurança e das preocupações para a 

criação de medidas que visem o reforço da segurança no campis da Universidade, 

foi deliberado que a mesma será presidida por um Deputado-piloto,a indicar pelo 

PSD. 

 

3.2. Baixa de Iniciativas 

 

3.2.1. 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. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45296
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O Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 29-09-2020, aguardando-se que 

o autor informe se pretende fazer a sua apresentação na mesma e que é distribuída ao PS, 

para elaboração de parecer.  

 

 

3.2.2. Projeto de Lei n.º 551/XIV/2.ª (BE) - Cria o regime de compensação a docentes 

deslocados. 

 

O Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 29-09-2020, aguardando-se que 

o autor informe se pretende fazer a sua apresentação na mesma e que é distribuída ao PS, 

para elaboração de parecer.  

 

 

3.2.3. Projeto de Resolução n.º 666/XIV/2.ª (PSD) - Construção de uma Escola Básica do 2.º 

e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, na freguesia de Fernão Ferro. 

 

O Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 29-09-2020 e o PSD indicou que 

pretende a sua discussão no Plenário, junto com a Petição N.º 22/XIV/1, Pela construção de 

uma escola básica do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário em Fernão Ferro, 

Seixal.  

 

 

3.2.4. Projeto de Resolução n.º 668/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que retome, com 

urgência, a reabilitação da Escola Secundária da Sertã do Agrupamento de Escolas da Sertã, 

do concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco. 

 

O Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 30-09-2020 e o PSD indicou que 

pretende a sua discussão no Plenário. 

 

 

3.2.5. Projeto de Resolução n.º 671/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a reabilitação da Escola Secundária de Esmoriz, do concelho de Ovar, distrito de 

Aveiro. 

 

O Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 30-09-2020 e o PSD indicou que 

pretende a sua discussão no Plenário. 

 

 

3.2.6. 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 Presidente informou que a iniciativa baixou à Comissão em 30-09-2020 e o Deputado da IL 

indicou que pretende a sua discussão na Comissão. 

 

 

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

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45336
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45301
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45305
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45323
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
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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 

 

O Presidente da Comissão informou que as iniciativas baixaram à Comissão para nova 

apreciação em 14-02-2020, por 90 dias, prazo que foi depois prorrogado até ao dia 30 de 

outubro, tendo, entretanto, sido pedidos contributos às entidades do setor, os quais estão 

acessíveis nas 3 iniciativas. Propôs depois que fosse fixado prazo para apresentação de 

propostas de alteração até 9 de outubro e que a discussão e votação da nova apreciação na 

generalidade fossem agendadas para 13 de outubro. 

 

Após debate foi deliberado fazer nova avaliação do calendário na reunião da Comissão do dia 

13 de outubro. 

 

 

3.4. Programa Parlamento dos Jovens 

 

O Presidente indicou que a Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens tinha solicitado 

o seguinte: 

✓ Indicação de Deputados para o vídeo comemorativo dos 25 anos do Programa; 

✓ Indicação de oradores para as sessões de abertura e de encerramento do seminário 

Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, para a intervenção dos 

representantes dos grupos parlamentares e também para os painéis. 

 

Nesta sequência, propôs que a matéria fosse analisada pelo Grupo de Trabalho do Parlamento 

dos Jovens, proposta secundada pela Coordenadora do GT, e solicitou depois que fosse dada 

resposta para ser analisada na Comissão na reunião de 13 de outubro, se possível. 

 

 

3.5. Indicação de Deputado relator/piloto 

 

O PS indicou o Deputado Porfírio Silva para relator 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 PS indicou o Deputado Fernando José para Deputado-piloto da audiência ao Presidente da 

Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros, para equacionar a suspensão das 

obras de requalificação da Escola. 

 

 

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=45230
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
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3.6. Relatório de progresso relativo à regulamentação das leis referente à 1.ª SL da XIV 

Legislatura. 

 

O Presidente da Comissão prestou informação sobre a distribuição ao Deputado da IL da 

elaboração de parecer sobre o Relatório de progresso relativo à publicação, entrada e vigor e 

regulamentação das leis referente à 1.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura e indicou que o 

mesmo seria apreciado na reunião de 13-10-2020. 

 

 

4. Audição da Parque Escolar E.P.E. a requerimento do BE, sobre obras em atraso, 

nomeadamente na Escola Secundária João de Barros, em Corroios  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Parque Escolar E.P.E. e 

lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) justificou a apresentação do requerimento da audição, 

indicando que a Parque Escolar tem um papel muito relevante e pediu informação sobre o 

estado das obras que são da sua responsabilidade, designadamente as que estão a decorrer e 

as que estão paradas e a razão da paragem. Referiu depois que as obras da Escola 

Secundária João de Barros estão a decorrer há muitos anos e foram interrompidas, havendo 

alunos que fizeram todo o seu percurso escolar em contentores e realçou que a interrupção 

das obras das escolas acontece ao longo de todo o país e as comunidades escolares não têm 

informação. Perguntou ainda o que origina que os concursos fiquem desertos e as obras sejam 

abandonadas pelos empreiteiros. 

 

O Presidente da Parque Escolar informou o seguinte, em síntese: 

1. Têm 8 escolas em requalificação e 168 em operação, o que perfaz um total de 176; 

2. A 1.ª fase da obra da Escola João de Barros, anteriormente abandonada pelo 

empreiteiro, já foi adjudicada, na sequência de novo concurso, o respectivo contrato 

aguarda o visto do Tribunal de Contas e prevê-se a conclusão dos trabalhos em julho 

de 2021; 

3. Deu conta do calendário de execução das obras de várias escolas, nomeadamente, no 

Parque das Nações, Escola Secundária de Camões, 2.ª fase da Escola João de Barros 

e escola em Oeiras; 

4. As obras abandonadas pelos empreiteiros exigem a alteração do projecto, com 

medições actualizadas e o lançamento de novo concurso. 

 

Intervieram depois os Deputados Joaquina Matos (PS), Fernanda Velez (PSD), Paula Santos 

(PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN) e Joana Mortágua (BE), pedindo 

esclarecimentos, nomeadamente sobre a situação e calendário de obras a executar, 

justificação dos atrasos verificados, dos concursos desertos e das obras abandonadas pelos 

empreiteiros e metodologias a adotar. 

 

O Presidente da Parque Escolar referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. Os prazos têm sempre riscos e concretizou dificuldades de execução das obras de 

algumas escolas; 

2. Há muitos empreiteiros com dificuldades técnicas e financeiras; 
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3. Nos anos de 2019 e parte de 2018 verificaram-se dificuldades a nível do preço base 

dos concursos; 

4. Os empreiteiros queixam-se da falta de mão-de-obra; 

5. Atualmente a diminuição do ritmo das obras privadas tem gerado mais mão-de-obra 

para as obras públicas; 

6. Os preços dos concursos não acompanhavam os preços de mercado e geravam 

problemas; 

7. A lei não permite que não se faça a adjudicação da obra a um empreiteiro que tenha 

uma proposta ganhadora; 

8. Atualmente os preços não estão a subir e prevê-se menos abandono das obras; 

9. A Parque-Escolar não está a requalificar os espaços verdes das escolas, mas tem uma 

regra de não deitar árvores abaixo; 

10. Não sabe se a Parque Escolar vai receber do Ministério da Educação mais 

encomendas de obras em escolas. 

 

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

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

sede. 

 

 A Parque Escolar remeteu, entretanto, um documento com o planeamento macro das obras, o 

qual está disponibilizado na página da Comissão, na respetiva audição. 

 

 

5. Audição da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música, a 

requerimento do PSD, para que sejam prestados todos os esclarecimentos sobre como vai 

ser reparado o resultado desastroso do concurso para financiamento dos contratos de 

patrocínio 2020-2026 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Ensemble e lembrou a grelha 

de tempos da audição. 

 

A Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD) justificou a apresentação do requerimento da 

audição, referindo que falaram com várias escolas e nessa sequência dirigiram perguntas ao 

Ministro da Educação e requereram a sua audição, mas ainda não obtiveram resposta. 

Questionou depois o timing do concurso, a sua opacidade, os critérios da atribuição dos apoios 

e indicou que há alunos que estão sem saber se vão ter estas aulas. Fez depois várias 

perguntas à Ensemble, nomeadamente, se tinha justificação do Ministério da Educação sobre 

os cortes verificados, quais os critérios utilizados, se já há data para o concurso adicional 

anunciado, se este resolverá tudo e o que vai acontecer aos alunos, famílias e professores. 

 

Os representantes da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música, 

informaram o seguinte, em síntese: 

1. Têm a expectativa de um reforço financeiro; 

2. Os critérios do concurso são questionáveis; 

3.  Houve uma comparação com o ano de 2018, mas a cobertura é diferente; 

4. O concurso foi feito com base numa estimativa de alunos, mas entendem que esse não 

é um bom critério, tendo gerado uma aplicação diferente pelas várias escolas; 

5. Verificam-se dificuldades a nível da sustentabilidade das escolas; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115842
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6. Nuns anos o financiamento foi feito com verbas do Orçamento do Estado e noutros 

com o POPH; 

7. O timing dos concursos é muito atrasado, não sendo aceitável que tenha sido lançado 

em julho; 

8. Em 12/8 receberam um email da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares sobre 

o concurso adicional e não têm mais informação; 

9. Verificam-se muitas situações em que se defraudam as expectativas dos alunos. 

 

Intervieram depois os Deputados Carla de Sousa (PS), Alexandra Vieira (BE), Ana Mesquita 

(PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Margarida Balseiro Lopes (PSD), fazendo observações e 

pedindo esclarecimentos. 

 

Os representantes da Ensemble indicaram depois o seguinte, em síntese: 

1. Muitas questões assentam no critério das estimativas de alunos, que não foi bem 

clarificado pelo Ministério da Educação; 

2. Houve aumento de apoio em algumas escolas e diminuição noutras e verifica-se 

incerteza, desde logo para os alunos e professores; 

3. Não percebem a razão da adoção do critério da estimativa de alunos e discordaram 

dele desde início; 

4. Não há uma rede de escolas de ensino artístico, para se saber onde há carência e 

excesso de escolas e a Ensemble defende isso, entendendo que o Grupo de Trabalho 

criado pelo Ministério deve definir isso, bem como os planos curriculares, os critérios, 

etc; 

5. Os calendários dos concursos têm sido sempre atrasados, ao longo dos anos; 

6. O sistema português do ensino artístico é bom, mas tem problemas; 

7. Serão afectados centenas de alunos; 

8. As escolas estão a assumir os encargos das medidas de protecção no âmbito da 

pandemia. 

 

 A audição foi gravada em suporte vídeo, disponível na página da Comissão, a qual constitui 

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

sede. 

 

A Ensemble remeteu, entretanto, um documento com informação complementar, o qual está 

disponibilizado na página da Comissão, na respectiva audição. 

 

 

6. 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. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115844
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
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     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. 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

7.  Apreciação e votação de relatório final de petição 

 

•  Petição n.º 101/XIV/1.ª - Proposta de adiamento para o ingresso no 1.º ano escolar 

 

O relatório final da petição foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do 

PSD, do BE e do PCP, registando-se a ausência dos restantes.  

 

8.  Outros assuntos 

 

 

8.1. Audição de entidades sobre cortes no financiamento do ensino artístico (na 

sequência do requerimento do BE)  

 

Foram debatidas 3 hipóteses, a saber: audição pública, para a qual serão convidadas todas as 

entidades do setor, a nível nacional; indicação pelos Grupos Parlamentares de entidades a 

convidar; pedidos de contributos a todas as entidades do sector. Na sequência do debate, a 

Deputada Alexandra Vieira (BE) informou que apresentaria novo requerimento do BE, para 

realização de uma audição pública, com as regras que tinham sido equacionadas no debate, 

para apreciação na reunião da Comissão do dia 7 de outubro. 

 

 

8.2. Número de Deputados presentes nas salas de reuniões 

 

Na sequência das questões levantadas na anterior reunião da Comissão em relação ao 

número de Deputados de cada Grupo Parlamentar que podiam estar presentes nas reuniões 

da Comissão, para serem respeitadas as regras de distanciamento, o Presidente informou que 

a sala 1 (em que estava a decorrer a reunião) permitia a presença de 16 pessoas à volta da 

mesa, pelo que para além dele próprio, da assessora da Comissão e das 2 pessoas das 

entidades presentes em cada uma das audições, propunha que a presença de Deputados por 

Grupo Parlamentar fosse a seguinte: 3 PS, 2 PSD, 1 BE, 1 PCP, 1 CDS-PP, 1 PAN, 1 PEV, 1 

IL, 1 para apresentação de parecer/relatório para apreciação da Comissão. Referiu ainda que 

no caso de os Deputados de alguns Grupos Parlamentares estarem ausentes, os dos restantes 

poderiam ocupá-los. 

 

Lembrou ainda que nas cadeiras laterais havia capacidade para 15 pessoas, podendo também 

ser utilizadas por Deputados. 

 

A proposta de distribuição do número de lugares pelos vários Grupos Parlamentares/IL obteve 

consenso dos vários Deputados. 

  

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/DetalhePeticao.aspx?BID=13468
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 8.3. Requerimento do PSD para audição do CRUP e do CCISP 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) apresentou um requerimento oral para audição do Conselho 

de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos antes da discussão da proposta do Orçamento do Estado para 2021, 

tendo solicitado a anuência dos Grupos Parlamentares para o mesmo ser discutido e votado na 

reunião da Comissão do dia 7. A proposta mereceu consenso de todos os Deputados. 

 

 

9.  Data das próximas reuniões 

 

O Presidente da Comissão lembrou que no dia seguinte teria lugar a audição do Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do CDS-PP e do PSD e informou que 

continuava a aguardar-se a resposta do Ministro da Educação para agendamento das 2 

audições por requerimento e que se não houvesse entretanto resposta do mesmo, a Comissão 

reuniria nos termos seguintes:  

 

• Dia 13 de outubro – 15h30 

 

• Audição de peticionários da Petição nº 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. 

 

✓ N.º de subscritores: 4398 

✓ Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

• Audição de peticionários da Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de 

alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 

✓ N.º de subscritores: 35.702 

✓ Deputado relator: Joana Mortágua (BE) 

 

• Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

 

• Dia 26 de outubro (2.ª feira) – 15h30 

 

• Apreciação e votação dos pareceres da Comissão sobre as Propostas de Lei das 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2021 

 

 

A reunião foi encerrada às 19:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 06 de outubro 2020. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 20 de outubro 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 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Leite Ramos 
 Maria Begonha 
 Maria da Graça Reis 
 Maria Gabriela Fonseca 
 Maria Joaquina Matos 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Alexandra Vieira 
 Anabela Rodrigues 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Elza Pais 
 Fernanda Velez 
 Fernando José 
 Joana Sá Pereira 
 Maria Germana Rocha 
 Nuno Fazenda 
 Palmira Maciel 
 Pedro Alves 
 Sílvia Torres 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim de Figueiredo 
 Luís Monteiro 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Mariana Silva 
 

 


