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05.janeiro.2021  

 

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

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 3 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 

 

Atas das reuniões: 

o 11 de novembro 2020  

o 15 de dezembro 2020 

o 21 de dezembro 2020 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Audição parlamentar pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

(PTCE) para 2021 - COM(2020)690 - Uma União vital num mundo fragilizado  

 

3.2. Baixa de Iniciativas 

 

3.2.1. Projeto de Lei n.º 610/XIV/2.ª (BE) - Altera o estatuto do estudante internacional do 

Ensino Superior (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março) 

 

3.2.2. Projeto de Resolução n.º 805/XIV/2.ª (PSD) - Criação do Estatuto do Artista Estudante 

no Ensino Superior. 

 

3.2.3. Projeto de Resolução n.º 811/XIV/2.ª (BE) - Reforço da componente de apoio à família 

(CAF) e alargamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) ao 2º ciclo do ensino 

básico para os alunos com necessidades educativas especiais. 

 

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 

https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=58000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45557
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45549
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
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3.4. 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 

 

3.5. Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação para apresentar o Relatório 

Estado da Educação 2019 

 

3.6. Relatórios sobre:  

• Sequência política dada pelo Governo às resoluções da AR; 

• Avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e 

requerimentos dos Deputados. 

 

 

4. Audição do Reitor da Universidade do Minho, por requerimento do BE, sobre a questão 

das praxes académicas e do episódio racista com estudantes praxistas – 15h30  

 

 

5. Audição dos peticionários da Petição Nº 130/XIV/2.ª, Pela revisão das orientações da 

DGS para o ano letivo 2020/2021 – 16h40  

 

• Deputada relatora: Bebiana Cunha (PAN) 

 

 

6.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 569/XIV (PEV) – Cria o apoio de 

deslocalização a atribuir a professores 

 

• Deputado relator: Pedro Alves (PSD) 

 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução  

 

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

das competições 

 

Projeto de Resolução 783/XIV/2.ª (PEV) - Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma 

da prática desportiva em contexto de pandemia 

 

 

8. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

Projeto de Resolução n.º 260/XIV/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a construção de uma 

escola básica (2.º e 3.º ciclo) e secundária em Fernão Ferro. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45415
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44466
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Projeto de Resolução n.º 615/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a construção de uma 

escola de ensino básico de 2º e 3º ciclos e de uma escola do ensino secundário na freguesia de 

Fernão Ferro, no concelho do Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 634/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 637/XIV/2.ª (PEV) - Construção de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no concelho 

do Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 643/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que inicie os processos 

tendentes à construção de uma escola básica para os 2.º e 3.º ciclos e para o ensino secundário 

na freguesia de Fernão Ferro. 

 

Projeto de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Pela construção de uma 

escola básica de 2.º e 3.º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do Seixal. 

 

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. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio 

ao associativismo juvenil 

 

 

10.  Discussão e votação do projeto de voto n.º 417/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação por 

ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros 

 

 

11. Outros assuntos 

 

 

12. Data das próximas reuniões 

 

• 12 de janeiro 

  

✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Educação 

 

• 19 de janeiro 

  

✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 

 

 

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

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45195
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45263
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45267
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45301
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente deu conta de que tinha sido solicitado o adiamento do ponto 9 pelo CDS-PP e dos 

pontos 2, 6 e 7 pelo PS. 

 

A proposta de Ordem do Dia, 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. 

 

 

2. Aprovação de atas 

 

Atas das reuniões: 

o 11 de novembro 2020  

o 15 de dezembro 2020 

o 21 de dezembro 2020 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Audição parlamentar pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

(PTCE) para 2021 - COM(2020)690 - Uma União vital num mundo fragilizado  

 

O Presidente da Comissão deu conta de que teria lugar no dia 12 de janeiro, das 14h30 às 16h30, 

a audição referida, organizada pela Comissão de Assuntos Europeus, que contaria com a 

participação da Comissária Europeia responsável pelas Reformas e Coesão, Elisa Ferreira e 

para a qual são convidados Deputados da Assembleia da República, Deputados portugueses ao 

Parlamento Europeu, Deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira e o Governo, representado através do Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 

 

Referiu ainda que a elaboração do parecer sobre o Programa de Trabalho tinha sido atribuída 

ao BE e a apreciação do mesmo seria agendada para a reunião de 19/1/2021, para cumprimento 

do prazo estabelecido pela Comissão de Assuntos Europeus. A Deputada Joana Mortágua (BE) 

informou que por acordo com o PS seria este a elaborar o parecer (sendo distribuída ao BE a 

iniciativa seguinte, de harmonia com a respetiva grelha especial), tendo o Deputado Tiago 

Estevão Martins (PS) indicado a Deputada Carla de Sousa (PS) como relatora. 

 

3.2. Baixa de Iniciativas 

 

O Presidente informou que tinha sido admitido em  30 de dezembro e baixado à Comissão o 

Projeto de Lei n.º 610/XIV/2.ª (BE) - Altera o estatuto do estudante internacional do Ensino 

Superior (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março) – que era distribuído ao 

PS, tendo o respetivo Coordenador, Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informado que 

indicariam posteriormente o respetivo relator. O Presidente indicou ainda que a apreciação do 

https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=58000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45557
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parecer sobre a iniciativa seria agendada para a reunião de 26/01/2021, tendo em vista o 

cumprimento do prazo regimental de 30 dias a partir da admissão da iniciativa. 

 

Deu depois conta de que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução abaixo referidos, 

tendo os Grupos Parlamentares respetivos solicitado a sua discussão nos termos seguintes: 

 

•  Projeto de Resolução n.º 805/XIV/2.ª (PSD) - Criação do Estatuto do Artista Estudante 

no Ensino Superior – discussão no Plenário; 

 

• Projeto de Resolução n.º 811/XIV/2.ª (BE) - Reforço da componente de apoio à família 

(CAF) e alargamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) ao 2º ciclo do 

ensino básico para os alunos com necessidades educativas especiais – discussão na 

Comissão. 

 

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 

 

O Presidente da Comissão lembrou que as iniciativas baixaram para nova apreciação em 

14/02/2020, por 90 dias, prazo sucessivamente prorrogado até ao dia 31 de janeiro de 2021, que 

tinham sido pedidos contributos às entidades do setor, estando acessíveis nas 3 iniciativas e 

propôs que fosse fixado o prazo para apresentação de propostas de alteração pelos GP até 07 

de janeiro, sendo a discussão e votação da nova apreciação na generalidade agendada para 12 

de janeiro, referindo ainda que nesse dia teria lugar a 2.ª audição regimental do Ministro da 

Educação. 

 

Na sequência de uma proposta da Deputada Ana Mesquita (PCP) foi consensualizado realizar 

uma audição pública das entidades do setor sobre as iniciativas em causa, eventualmente na 

primeira semana de fevereiro (atendendo aos trabalhos da Comissão), sendo fixado prazo para 

apresentação de propostas de alteração até ao final dessa semana e realizada a discussão e 

votação na semana seguinte. Mais foi deliberado pedir ao Presidente da Assembleia da 

República a prorrogação por 30 dias do prazo para nova apreciação das iniciativas, tendo em 

vista a realização da audição pública. 

 

 

3.4. Baixa de iniciativa para apreciação na especialidade 

 

O Presidente da Comissão referiu que na sequência do deliberado na reunião anterior da 

Comissão, foi reiterado o pedido às entidades do setor para envio de parecer, até 31 de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45549
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


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 53/XIV/ 2.ª SL 

 

6 
 

dezembro, sobre 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 (sendo que anteriormente só tinha sido recebido o parecer  do Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas) e informou que não tinha sido recebida nenhuma resposta. 

 

Nesta sequência, equacionou fixar-se prazo para apresentação de propostas de alteração pelos 

Grupos Parlamentares até 7 de janeiro e fazer-se a discussão e votação na especialidade em 12 

de janeiro, referindo ainda que nesse dia teria lugar a 2.ª audição regimental do Ministro da 

Educação. 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) solicitou que fosse alargado o prazo referido, sendo que em 

12 e 19 de janeiro haverá audições regimentais. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) perguntou se aquilo que está previsto no Orçamento do Estado 

(art. 257.º, Limite mínimo do valor da propina e 258.º, Limitação das propinas em todos os ciclos 

de estudo) já não dá cobertura ao que o PAN prevê no Projeto de Lei n.º 497/XIV. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que os artigos do Orçamento do Estado têm um 

âmbito mais alargado que o da iniciativa legislativa do PAN. 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) informou que o PAN pretende apresentar uma proposta de 

alteração e nessa sequência o Presidente da Comissão solicitou a sua apresentação a curto 

prazo. 

 

3.5. Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação para apresentar o Relatório 

Estado da Educação 2019 

 

Foi deliberado agendar a audição para o dia 26/1/2021, às 15h30. 

 

3.6. Relatórios sobre a sequência política dada pelo Governo às resoluções da AR e 

avaliação dos deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e 

requerimentos dos Deputados 

 

Tendo-se constatado que estes relatórios são apresentados pela primeira vez, dado que foram 

previstos no Regimento da Assembleia da República aprovado este ano, e irão ser apreciados 

na Conferência de Presidentes das Comissões, foi equacionado avaliar nessa Conferência qual 

a apreciação que deve ser feita pelas Comissões em relação ao relatório sobre a sequência dada 

pelo Governo às resoluções da Assembleia da República.  

 

A Deputada Cláudia André (PSD) referiu ainda que no relatório sobre as perguntas e 

requerimentos, na página 8, é referido que foram enviados ao Ministro da Educação 9 

requerimentos, tendo sido respondidos 0 e não respondidos 9, enquanto na página 9 é referido 

que a taxa de resposta é 100%, quando devia ser 0%. 

 

 

4. Audição do Reitor da Universidade do Minho, por requerimento do BE, sobre a questão 

das praxes académicas e do episódio racista com estudantes praxistas – 15h30  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
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O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Reitor da Universidade do Minho (ouvido 

através de videoconferência) e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE, Grupo Parlamentar autor do requerimento de audição) referiu 

que o BE incentivou o estudo desenvolvido sobre as praxes e mencionou que a relação entre o 

espaço das instituições de ensino superior e o da praxe e a sua proximidade são diferentes nas 

várias instituições, realçando que esta potencia casos inaceitáveis e estruturais. Mencionou 

depois que a Universidade do Minho abriu rapidamente um inquérito e o BE interessa-se pelo 

mesmo, mas quer compreender o papel das instituições. De seguida, manifestou concordância 

com as práticas de integração dos estudantes desenvolvidas na área das instituições. A terminar, 

perguntou se já há informação do inquérito, qual é a relação entre o espaço da praxe e a reitoria 

da Universidade do Minho e se a Universidade tem um programa alternativo à praxe. 

 

O Reitor da Universidade do Minho referiu o seguinte, em síntese: 

1. Os problemas das praxes perduram nas instituições, não obstante a evolução que tem 

vindo a registar-se ao longo dos anos; 

2. Na Universidade do Minho não cultivam a proximidade com as praxes; 

3. A Universidade tem desde 2012 um código de conduta e ética, com deveres e direitos 

dos estudantes, que foi objeto de grande debate interno e aprovado por unanimidade no 

Conselho Geral; 

4. O documento prevê princípios e valores institucionais estruturantes, nomeadamente de 

não discriminação; 

5. Em 2011 foram proibidas as práticas da praxe no campus da Universidade; 

6. A Universidade tem estruturas que permitem uma intervenção corretiva e pedagógica, 

nomeadamente um conselho de ética e um provedor do estudante; 

7. Fazem também intervenções concretas, nomeadamente sessões de acolhimento com 

embaixadores da Universidade (alunos mais velhos), uma sessão inicial pelo Reitor e 

têm unidades curriculares com tópicos de cidadania e matérias conexas. 

 

Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Alexandre Poço (PSD), Alma 

Rivera (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN) e novamente Luís Monteiro 

(BE), pronunciando-se sobre a matéria e pedindo esclarecimentos complementares, 

nomeadamente sobre os resultados do inquérito. 

 

O Reitor da Universidade do Minho referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. O inquérito foi aberto pela Universidade em 9/12/2020 e está a decorrer; 

2. Os instrumentos regulamentares da Universidade são suficientes para esta situação; 

3. A Universidade tem um código de ética e faz a integração dos alunos com base nos 

valores da instituição; 

4. Há colaboração entre a Associação Académica e a reitoria da Universidade; 

5. É feito o acompanhamento dos estudantes através de estruturas próprias e a prevenção 

de comportamentos inadequados; 

6. Há uma aposta em práticas culturais e desportivas; 

7. Desde há vários anos são realizados estudos na Universidade sobre praxes. 

 

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/DetalheAudicao.aspx?BID=116391
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5. Audição dos peticionários da Petição Nº 130/XIV/2.ª, Pela revisão das orientações da 

DGS para o ano letivo 2020/2021 – 16h40  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à peticionária (ouvida através de 

videoconferência) e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

A peticionária referiu o seguinte, em síntese: 

1. Após o confinamento, o regresso à escola foi com procedimentos diferentes; 

2. As orientações da Direção Geral de Saúde comprometem o desenvolvimento mental das 

crianças; 

3. Há um inquérito com resultados que indicam que há muito desconforto com as medidas 

da Direção Geral de Saúde; 

4. Há necessidade de respeito pelos direitos das crianças, havendo desequilíbrio entre 

estes e as medidas da Direção Geral de Saúde; 

5.  As medidas estabelecidas têm criado situações inaceitáveis, nomeadamente a nível das 

limitações do acesso dos pais à escola, as crianças terem de andar de máscara durante 

todo o dia e nalguns casos estarem confinadas a espaços delimitados no chão; 

6. Tem aumentado o número de consultas de crianças nos psiquiatras; 

7. As crianças têm um risco pequeno de contágio; 

8. Há necessidade de rever as medidas aplicadas nas escolas. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria Joaquina Matos (PS), Cláudia André (PSD), Ana 

Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Bebiana Cunha (PAN, relatora da petição), 

pronunciando-se sobre a matéria e pedindo esclarecimentos complementares. 

 

A peticionária referiu depois o seguinte, em síntese: 

1. Pedem mais ponderação das medidas aplicadas e que haja atenção ao impacto que as 

mesmas vão ter na saúde mental das crianças; 

2. A aprendizagem exige que haja um clima de confiança; 

3. Já entraram em contacto com o Ministério da Educação, enviando estudos existentes 

sobre a matéria e aguardam resposta; 

4. Os níveis de ansiedade e violência têm aumentado. 

 

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.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 569/XIV (PEV) – Cria o apoio de 

deslocalização a atribuir a professores 

 

A apreciação do parecer, de que é relator o Deputado Pedro Alves (PSD), foi adiada a pedido do 

PS. 

 

7. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução  

 

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

das competições 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116392
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45415
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45462
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Projeto de Resolução 783/XIV/2.ª (PEV) - Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma 

da prática desportiva em contexto de pandemia 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

8. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

Projeto de Resolução n.º 260/XIV/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a construção de uma 

escola básica (2.º e 3.º ciclo) e secundária em Fernão Ferro. 

 

Projeto de Resolução n.º 615/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a construção de uma 

escola de ensino básico de 2º e 3º ciclos e de uma escola do ensino secundário na freguesia de 

Fernão Ferro, no concelho do Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 634/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 637/XIV/2.ª (PEV) - Construção de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no concelho 

do Seixal. 

 

Projeto de Resolução n.º 643/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que inicie os processos 

tendentes à construção de uma escola básica para os 2.º e 3.º ciclos e para o ensino secundário 

na freguesia de Fernão Ferro. 

 

Projeto de Resolução n.º 646/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Pela construção de uma 

escola básica de 2.º e 3.º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do Seixal. 

 

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. 

 

Foram feitas intervenções iniciais pelos Deputados Fernanda Velez (PSD) e Ana Mesquita 

(PCP).  

 

Nesta sequência foi proposto o seguinte texto para a Resolução: 

 

Recomenda ao Governo a construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e de ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do 

Seixal 

A Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomenda ao 

Governo que inicie, a breve prazo, o processo de construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e de ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, 

em terrenos já disponibilizados pelo Município do Seixal e reservados em sede da respetiva Carta 

Educativa. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44466
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45195
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45263
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45267
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45301
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Este texto foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, PCP, CDS-PP, PAN e 

PEV e a abstenção dos Deputados do PS, encontrando-se ausentes os Deputados do BE e da 

IL. 

 

A gravação da discussão e votação, o relatório e o texto final estão disponíveis nas iniciativas. 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio 

ao associativismo juvenil 

 

Adiado a pedido do CDS-PP. 

 

 

10.  Discussão e votação do projeto de voto n.º 417/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação por 

ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros 

 

O voto foi apresentado pelo Deputado Alberto Machado (PSD), que enalteceu as atividades 

desenvolvidas pela instituição em causa, na área desportiva e para além desta, a forma de 

funcionamento e as vitórias conseguidas. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que este voto em concreto traduz uma diferença 

de tratamento em relação a todos os clubes nacionais e informou que não acompanharão o voto, 

tendo em conta a metodologia de apresentação do mesmo.  

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) saudou a instituição, que considerou incontornável no Porto e 

referiu que o clube recebeu o comício de Norton de Matos, evidenciando o seu cunho 

democrático. Manifestou depois congratulação pelo aniversário deste clube e pelo aniversário de 

todos os clubes do país e pelo papel que desempenham. 

 

O voto foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, do PAN 

e do PEV e a abstenção dos Deputados do PS, encontrando-se ausentes os Deputados do BE 

e da IL. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) e a Deputada Ana Mesquita (PCP) informaram que 

entregariam declarações de voto. 

 

 

11. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

12. Data das próximas reuniões 

 

• 12 de janeiro 

  

✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Educação 

 

• 19 de janeiro 

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
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✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 

 

 

A reunião foi encerrada às 18:50 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 05 de janeiro 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 19 de janeiro de 2021.  
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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 
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 da Graça Reis 
 Maria Gabriela Fonseca 
 Maria Joaquina Matos 
 Mariana Silva 
 Martina Jesus 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Alberto Machado 
 Alexandra Vieira 
 Alma Rivera 
 Bruno Aragão 
 Duarte Marques 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Fernando José 
 Isabel Lopes 
 Joana Sá Pereira 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Palmira Maciel 
 Pedro Alves 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Maria Begonha 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
  

 


