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11.maio.2021  

 

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

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 05 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. Audição de peticionários da Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 anos no sistema 

educativo - Alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo  

 

• N.º de assinaturas: 13.721 

• Deputado relator:   Cláudia André (PSD) 

 

 

3. Aprovação de atas 

  

• 4 de maio de 2021 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 822/XIV/2.ª (BE) – Abolição das provas nacionais de 9º ano de 

escolaridade. 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1237/XIV/2.ª (PS) – Recomenda ao Governo a 

requalificação urgente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco de Vila Real. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1243/XIV/2.ª (BE) – Pela construção de uma “aldeia 

académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de 

Aveiro–Norte. 

 

 

b. Pedidos de audiência 

 

✓ Torcida Verde, claque de apoio ao Sporting Clube de Portugal, 

 

✓ Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110746
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110739
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
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✓ Associação Movimento Educação Livre (MEL) 

 

c. Respostas dos membros do Governo em relação a petições 

 

 

5. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 803/XIV/2.ª (PAN) – Eliminação de carnes processadas nas cantinas e 

nos refeitórios dos estabelecimentos de ensino básico e secundário para garantir uma maior 

qualidade das refeições escolares. 

 

• Deputado relator: Maria da Graça Reis (PS) 

 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1202/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda a aplicação de 

medidas de apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1017/XIV/2.ª (PSD) – Pela inclusão do desporto 

no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as 

modalidades desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais 

recintos desportivos durante o mês de Abril 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1184/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo um 

investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de 

aprendizagens e do desenvolvimento pessoal e social dos alunos 

 

 

10. Fixação de redações finais  

 

10.1.   

• Projeto de Lei n. º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoio aos estudantes do Ensino 

Superior Público 

 

• Projeto de Lei n. º 753/XIV/2.ª (PAN) - Clarifica a prorrogação do prazo para entrega 

e apresentação de teses ou dissertações, através de uma norma interpretativa da 

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 

 

• Projeto de Lei n. º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias 

para salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior 

 

10.2.   Projeto de Resolução n.º 895/XIV/2.ª (PSD) – Tempo de trabalho declarado à 

Segurança Social dos docentes contratados a exercer funções a tempo parcial  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110694
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110682
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110381
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110657
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110640
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45692


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 72/XIV/ 2.ª SL 

 

3 
 

10.3.   

• Projeto de Resolução n.º 181/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo a construção 

de uma nova escola básica (2.º e 3.º ciclo) da Trafaria  

  

• Projeto de Resolução n.º 977/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3º ciclo da Trafaria, no concelho de 

Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1018/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Trafaria, concelho 

de Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1036/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Trafaria, concelho de Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1068/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – Pela 

requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos da Trafaria, em Almada 

 

 

10.4.  Projeto de Resolução 1107/XIV/2ª (PAN) - Recomenda ao Governo que permita que 

os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham efeito de melhoria da 

classificação final 

 

10.5.   

• Projeto de resolução n.º 968/XIV/2.ª (PEV) - «Sobre a reconsideração dos exames 

nacionais, tendo em conta as desigualdades reveladas pelo ensino à distância» 

  

• Projeto de resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) - «Pelo direito dos estudantes realizarem 

exames nacionais para melhoria da classificação interna» 

 

 

10.6. Projeto de Resolução n.º 1112/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo a 

clarificação da equivalência, para fins profissionais, entre antigos bacharelatos e 

licenciaturas pós-Bolonha 

 

10.7. Projeto de Deliberação n.º 12/XIV/2.ª (PS) - Solicita ao Conselho Nacional de 

Educação um estudo sobre os impactos da pandemia COVID-19 nas comunidades 

educativas, designadamente pelo aumento das desigualdades, e a necessária 

resposta em termos de políticas públicas 

 

 

11.  Discussão e votação do requerimento do PCP para audição da ABIC, da FENPROF e 

do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre reivindicações dos 

trabalhadores científicos 

 

 

12.  Outros assuntos 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44335
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110318
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110384
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110410
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110454
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110305
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110514
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110517
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110541
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Data das próximas reuniões 

 

• 12 de maio de 2021 – 10h00 

 

✓ Audição pública das instituições de ensino superior sobre 

educação inclusiva – GT Educação Inclusiva 

✓ Tema: Os desafios da educação inclusiva no ensino superior 

 

 

• 19 de maio de 2021 – 10h00 – Dado que no dia 18 de maio à tarde há sessão 

plenária 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão referiu que tinha sido recebida no dia 10/5, às 17h01, a redação final 

dos Projetos de Lei n.ºs  752/XIV/2.ª (PAN),  760/XIV/2.ª (PSD) e 769/XIV/2.ª (CDS-PP), Permite 

a realização de exames nacionais de melhoria de nota no ensino secundário e estabelece um 

processo de inscrição extraordinário, alterando o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 fevereiro, e 

perguntou se pretendiam incluir a sua apreciação na Ordem do Dia, tendo havido acordo. 

 

A proposta de ordem do dia, com a alteração referida acima, foi aprovada por unanimidade pelos 

Deputados do PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PAN, registando-se a ausência dos Deputados do 

PEV e da IL. 

 

2. Audição de peticionários da Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 anos no sistema 

educativo - Alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos peticionários (petição com 13.721 

subscritores), dirigentes da Associação de Profissionais de Educação de Infância, ouvidos em 

videoconferência e identificados na página da Comissão e lembrou a grelha de tempos da 

audição.  

 

Os dirigentes da Associação referiram o seguinte, em síntese: 

 

1. Está em causa o acesso das crianças dos 0 aos 3 anos à educação; 

2. Como fundamentos invocam que é um direito da criança, reconhecido na Convenção 

dos Direitos da Criança, que é defendida pelas entidades internacionais, nomeadamente 

pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE) e que 

foi recomendada pelo Conselho Nacional de Educação na Recomendação n.º 3/2011, 

considerando-a como um fator de inclusão, igualdade e tendo em conta os resultados 

do desenvolvimento das neurociências nos últimos 30 anos, tendo sido recomendada a 

alteração da lei de Bases do Sistema Educativo para esse efeito; 

3. A educação dos 0 aos 3 anos deve ser supervisionada pelo Ministério da Educação e 

não pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110602
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117036
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4. Os relatórios da OCDE realçam que o facto de as crianças terem tido educação pré-

escolar ou não tem impacto nos resultados escolares posteriores; 

5. Há um elevado consenso das entidades consultadas no âmbito da petição sobre a 

importância do alargamento da educação às crianças dos 0 aos 3 anos; 

6. Os educadores de infância têm uma elevada qualificação em Portugal, sendo requisito 

para ingresso na carreira o mestrado e reúnem condições para assegurarem a educação 

dos 0 aos 3 anos, a designar-se como educação de infância; 

7. Realçaram ainda a importância para a prevenção do abandono escolar. 

 

Intervieram depois os Deputados Martina de Jesus (PS), Cláudia André (PSD, relatora da 

petição), Joana Mortágua (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Bebiana 

Cunha (PAN), pronunciando-se sobre a matéria e colocando várias questões, nomeadamente 

sobre a forma de operacionalização do processo. 

 

Os peticionários referiram depois o seguinte, em síntese: 

 

1. Se é reconhecida a importância da educação dos 0 aos 3 anos, entendem que a lei tem 

de ser alterada, não bastando aprovar orientações pedagógicas sobre a matéria; 

2. A Assembleia da República já fez anteriormente alterações cirúrgicas na Lei de Bases 

do Sistema Educativo, a nível de formação de base e pode fazer também para esta 

matéria; 

3. A alteração pretendida não tem associada imediatamente a gratuitidade da educação 

dos 0 aos 3 anos, será um processo gradual, que pode ter respostas de geometria 

varável, por educadores de infância, sendo a frequência não obrigatória, mas garantindo 

a universalidade e gratuitidade, à semelhança de soluções adotadas noutros países; 

4. Os financiamentos à educação dos 0 aos 3 anos já existem, a nível de respostas sociais 

e o Plano de Recuperação e Resiliência já prevê 400 milhões de euros para a 1.ª 

infância, que pode permitir começar a ter uma rede pública; 

5. Apelam à alteração da Lei de Bases para incluir a educação dos 0 aos 3 anos e depois 

à aprovação das alterações pedagógicas inerentes; 

6. Têm vindo a trabalhar com o Secretário de Estado da Educação e manifestaram 

interesse em orientações pedagógicas em creche, mas o processo está parado há mais 

de um ano; 

7. Há necessidade de garantir a igualdade dos cidadãos, incluindo os mais vulneráveis.  

  

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

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

 

 

3. Aprovação de atas 

 

A ata da reunião de 4 de maio de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, 

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

 

4. Comunicações do Presidente 

 

d. Baixa de iniciativas 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117036
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i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

O Presidente da Comissão deu conta da baixa, em 03/05/2021, do Projeto de Lei n.º 822/XIV/2.ª 

(BE) – Abolição das provas nacionais de 9º ano de escolaridade e informou que o mesmo era 

distribuído ao PSD, que deveria indicar um Deputado relator para elaborar o respetivo parecer, 

o qual deveria ser aprovado na reunião ordinária de 25/05/2021. 

 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

Deu também conta da baixa de Projetos de Resolução, em 3 e 4 de maio, tendo os respetivos 

autores informado o seguinte: 

 

• Projeto de Resolução n.º 1237/XIV/2.ª (PS) – Recomenda ao Governo a 

requalificação urgente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, de Vila Real – 

pretendem a discussão na sessão plenária; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1243/XIV/2.ª (BE) – Pela construção de uma “aldeia 

académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de 

Aveiro–Norte – pretendem a discussão na Comissão, devendo o agendamento 

aguardar a indicação do BE. 

 

 

e. Pedidos de audiência 

 

✓ Torcida Verde, claque de apoio ao Sporting Clube de Portugal 

 

Tendo sido apreciado o pedido de audiência da Torcida Verde, claque de apoio ao Sporting 

Clube de Portugal, para denúncia de acontecimentos ocorridos no dia 3 de maio de 2021, de que 

resultaram agressões, foi deliberado pedir um desenvolvimento da fundamentação da audiência 

e a concretização das matérias que pretendem abordar. 

  

 

✓ Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) 

 

O Presidente referiu que a FNAJ pediu uma audiência ao Presidente da Assembleia da República 

(PAR), por ocasião da comemoração dos seus 25 anos, para apresentação de 25 ideias e 

medidas para Portugal, por 25 jovens, solicitando a apresentação presencial, em 21/5 (6.ª feira), 

ao início da tarde, tendo o PAR solicitado à Comissão que avalie o pedido, atendendo às regras 

em vigor na AR. Nesta sequência, propôs que se fale com a FNAJ indicando as restrições de 

presença na AR e equacionando a articulação com a audição das associações de juventude 

prevista no plano de atividades. 

 

 

Foi consensualizado que a audiência deveria ocorrer numa reunião da Comissão (à terça-feira à 

tarde), com a grelha de tempos habitual (de 10m iniciais para a FNAJ, a que se seguem as 

intervenções dos Deputados e mais 10m finais para a entidade) e ser feita preferencialmente por 

videoconferência, como tem vindo a acontecer com todas as audiências. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110746
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110746
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110739
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
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Foi ainda acordado contactar a FNAJ para a auscultar sobre a realização da audiência nesses 

termos. 

 

✓ Associação Movimento Educação Livre (MEL) 

 

Tendo sido apreciado o pedido de audiência da Associação Movimento Educação Livre (MEL), 

para equacionarem a prática e conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual e 

de um sistema educativo plural, foi consensualizado fazê-la numa próxima reunião da Comissão 

 

f. Respostas dos membros do Governo em relação a petições 

 

O Presidente da Comissão informou que na Conferência dos Presidentes das Comissões 

Parlamentares, realizada no fim de março de 2021, tinha equacionado a falta sistemática de 

resposta de alguns membros do Governo, nomeadamente do Ministro da Educação, em relação 

a petições, que aliás motivou uma pergunta da Federação Nacional dos Professores (FENPROF) 

em relação aos efeitos da mesma, nomeadamente se já tinha sido instaurado um processo por 

crime de desobediência, e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tinha transmitido 

que ia diligenciar em conformidade junto dos membros do Governo. 

 

O Presidente transmitiu ainda que nesta sequência, o Ministro da Educação estava a remeter 

várias respostas a petições, incluindo em relação a algumas cuja apreciação na Assembleia da 

República já tinha terminado, outras que aguardam discussão no Plenário e ainda às que estão 

em apreciação na Comissão e que as respostas têm sido remetidas para conhecimento dos 

Deputados e dos peticionários e disponibilizadas nas petições. 

 

 

5. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 803/XIV/2.ª (PAN) – Eliminação de carnes processadas nas cantinas e 

nos refeitórios dos estabelecimentos de ensino básico e secundário para garantir uma maior 

qualidade das refeições escolares. 

 

O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Maria da Graça Reis (PS), tendo sido 

aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PAN, registando-

se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 

 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1202/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda a aplicação de 

medidas de apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

 

 A informação de discussão e a gravação estão disponíveis no Projeto de Resolução. 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1017/XIV/2.ª (PSD) – Pela inclusão do desporto 

no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027 

 

A informação de discussão e a gravação estão disponíveis no Projeto de Resolução. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110694
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110682
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110381
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8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as 

modalidades desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais 

recintos desportivos durante o mês de Abril 

 

A informação de discussão e a gravação estão disponíveis no Projeto de Resolução. 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1184/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo um 

investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de 

aprendizagens e do desenvolvimento pessoal e social dos alunos 

 

A informação de discussão e a gravação estão disponíveis no Projeto de Resolução. 

 

10. Fixação de redações finais  

 

10.1.   

• Projeto de Lei n. º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoio aos estudantes do Ensino 

Superior Público 

 

• Projeto de Lei n. º 753/XIV/2.ª (PAN) - Clarifica a prorrogação do prazo para entrega 

e apresentação de teses ou dissertações, através de uma norma interpretativa da 

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 

 

• Projeto de Lei n. º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias 

para salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior 

 

A Comissão deliberou por unanimidade, com os votos dos 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, não 

aprovar a proposta de redação final remetida pela Divisão de Apoio ao Plenário, manter o texto 

final aprovado na votação final global, na sessão plenária de 29 de abril e adotar o título seguinte: 

Aprova medidas de apoio aos estudantes do ensino superior público e altera a Lei n.º 38/2020, 

de 18 de agosto. 

 

 

10.2.   Projeto de Resolução n.º 895/XIV/2.ª (PSD) – Tempo de trabalho declarado à 

Segurança Social dos docentes contratados a exercer funções a tempo parcial  

 

Aprovada por unanimidade, com os votos dos 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. 

 

10.3.   

• Projeto de Resolução n.º 181/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo a construção 

de uma nova escola básica (2.º e 3.º ciclo) da Trafaria  

  

• Projeto de Resolução n.º 977/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3º ciclo da Trafaria, no concelho de 

Almada 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110657
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110640
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45692
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44335
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110318
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• Projeto de Resolução n.º 1018/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Trafaria, concelho 

de Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1036/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Trafaria, concelho de Almada 

 

• Projeto de Resolução n.º 1068/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – Pela 

requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos da Trafaria, em Almada 

 

Aprovada por unanimidade, com os votos dos 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. 

 

 

10.4.  Projeto de Resolução 1107/XIV/2ª (PAN) - Recomenda ao Governo que permita que 

os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham efeito de melhoria da 

classificação final 

 

10.5.   

• Projeto de resolução n.º 968/XIV/2.ª (PEV) - «Sobre a reconsideração dos exames 

nacionais, tendo em conta as desigualdades reveladas pelo ensino à distância» 

  

• Projeto de resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) - «Pelo direito dos estudantes realizarem 

exames nacionais para melhoria da classificação interna» 

 

A Comissão deliberou por unanimidade, com os votos dos 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,  não 

aprovar a proposta de redação final dos Projetos de Resolução n.ºs 968 e 1109, remetida pela 

Divisão de Apoio ao Plenário, manter o texto final aprovado em votação final global, na sessão 

plenária de 29 de abril e que o texto abranja também o Projeto de Resolução 1107/XIV/2ª (PAN) 

- Recomenda ao Governo que permita que os exames nacionais realizados no presente ano 

letivo tenham efeito de melhoria da classificação final (ponto 10.4.). 

 

 

10.6. Projeto de Resolução n.º 1112/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo a 

clarificação da equivalência, para fins profissionais, entre antigos bacharelatos e 

licenciaturas pós-Bolonha 

 

Aprovada por unanimidade, com os votos dos 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. 

 

10.7. Projeto de Deliberação n.º 12/XIV/2.ª (PS) - Solicita ao Conselho Nacional de 

Educação um estudo sobre os impactos da pandemia COVID-19 nas comunidades 

educativas, designadamente pelo aumento das desigualdades, e a necessária 

resposta em termos de políticas públicas 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110384
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110410
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110454
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110305
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110514
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110510
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110517
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110541
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Aprovada por unanimidade, com os votos dos 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. 

 

10.8.  

 

• Projeto de Lei n.º 752/XIV/2.ª (PAN) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino 

secundário 

 

• Projeto de Lei n.º 760/XIV/2.ª (PSD) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, permitindo aos Alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no 

Ensino Secundário 

 

• Projeto de Lei n.º 769/XIV/2.ª (CDS-PP) – Altera o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 4 

fevereiro, na sua redação atual, de modo a permitir aos alunos a realização de exames 

nacionais para efeito de melhoria da classificação final 

 

Aprovada por unanimidade, com os votos dos 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. 

. 

 

11.  Discussão e votação do requerimento do PCP para audição da ABIC, da FENPROF e 

do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre reivindicações dos 

trabalhadores científicos 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP), no âmbito da apresentação do requerimento, referiu que em 

16 de abril mais de uma centena de trabalhadores científicos manifestou-se em frente do 

Ministério, tendo entregue um abaixo-assinado com várias reivindicações, nomeadamente a 

prorrogação das bolsas de investigação e nesse mesmo dia a Associação dos Bolseiros de 

Investigação Científica (ABIC) e a Federação Nacional dos Professores (FENPROF) tinham sido 

recebidas pelo Ministro, que apresentou várias propostas e se comprometeu a encontrar um 

quadro para as medidas a adotar, juntamente com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 

a discutir essas propostas com os parceiros sociais até ao dia 5 de maio, mas ainda não foram 

recebidas quaisquer propostas em relação às matérias em causa, tendo havido apenas um 

contacto para discutir carreiras. 

 

Não se registando outras intervenções, o requerimento foi depois aprovado 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. 

 

Nesta sequência, foi consensualizado notificar o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior em conformidade e marcar a audição conjunta da ABIC e da FENPROF para 25 de 

maio. 

 

12.  Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110602
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Data das próximas reuniões 

 

• 12 de maio de 2021 – 10h00 

 

✓ Audição pública das instituições de ensino superior sobre 

educação inclusiva – GT Educação Inclusiva 

✓ Tema: Os desafios da educação inclusiva no ensino superior 

 

 

• 19 de maio de 2021 – 10h00 – Dado que no dia 18 de maio à tarde há sessão 

plenária 

 

 

A reunião foi encerrada às 19:17 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 de maio de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 19 de maio de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

Alexandra Tavares De Moura (PS) 
 Carla Sousa (PS) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Maria Begonha (PS) 
 Maria Da Graça Reis (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Alexandre Poço (PSD) 
 António Cunha (PSD) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Luís Leite Ramos (PSD) 
 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Luís Monteiro (BE) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Elza Pais (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Joana Sá Pereira (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Pedro Alves (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ilídia Quadrado (PSD) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Mariana Silva (PEV) 
 


