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16.junho.2021  

 

Aos dezasseis dias do mês de junho de 2021, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 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 

 

10h00 

 

1.1. 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 

 

• O BE solicita a inclusão deste ponto na OD. 

 

2.  Audição dos representantes das forças de segurança (PSP e GNR) responsáveis pelo 

Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho «Escola Sem Bullying. Escola Sem 

Violência», sobre a violência nas Escolas, por requerimento do BE 

 

 

3. Aprovação de atas 

  

• Reunião de 02 de junho de 2021 

• Reunião de 09 de junho de 2021 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1314/XIV/2.ª (PSD) – Dotar a educação de infância do 

enquadramento legal e das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a 

desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento 

até à idade de ingresso no ensino básico 

 

 

b. Audição Regimental do Ministro da Educação 

 

c. Audição Pública das associações de juventude | 30 de junh 

 

5. Nova apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos 

docentes com 5 ou mais anos de serviço 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
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6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) – 

Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) –  Construção da escola 

secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra  

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1309/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1322/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

construção da escola secundária da Quinta do Perú, freguesia da Quinta do Conde, 

Sesimbra 

 

 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1325/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a 

urgente construção da Escola Secundária na Quinta do Conde, e a ampliação e 

requalificação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, no concelho de 

Sesimbra, distrito de  Setúbal 

 

 

11.  Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente 

das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da 

pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado 

para trás 

 

 

12. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação 

como garante de oportunidades das gerações mais novas 

 

 

13. Discussão do Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão 

 

 

14. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1330/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 

que proceda requalificação da escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão 

 

 

15. Apreciação e votação da admissibilidade de petições  

 

15.1. Petição n.º 254/XIV/2.ª – Mudança legislativa de pesca lúdica para pesca desportiva 

 

• Peticionário: Ângelo Miguel Magalhães Cardoso 

• N.º de assinaturas: 1 

 

16. Aprovação de relatórios finais de petições  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110791
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110820
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120870
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120885
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120892
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120853
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45124
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13624
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16.1.Petição n.º 219/XIV/2.ª – Professores portugueses, contratados, da Escola Portuguesa de 

Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na 1.ª prioridade no concurso em Portugal 

✓ Subscritores: 183 

✓ Deputada relatora: Carla Sousa (PS) 

 

17.  Outros assuntos 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias 

21 e 22 de junho  

Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças 

e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva 

 

• 23 de junho de 2021 – 14h00 – Reunião da Comissão? 

 

• 30 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias 

28 e 29 de junho  

Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de 

interesse da juventude 

 

• 06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior  

 

• 14 de julho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do CDS-PP nos dias 

12 e 13 de julho  

Audição regimental do Ministro da Educação 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) solicitou o adiamento dos pontos 13 e 14. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) solicitou o adiamento dos pontos 3, 5 e 6 a 10. 

 

O Presidente da Comissão pôs à consideração o pedido do BE de inclusão da discussão do 

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 na Ordem do 

Dia (OD), tendo o Deputado Tiago Estevão Martins (PS) discordado, a título excecional, pelo que 

não havendo consenso, o mesmo não foi integrado. 

 

A OD, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, 

do PSD e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, PAN, PEV e IL. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
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10h00 

 

2.  Audição dos representantes das forças de segurança (PSP e GNR) responsáveis pelo 

Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho «Escola Sem Bullying. Escola Sem 

Violência», sobre a violência nas Escolas, por requerimento do BE 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes do Programa Escola Segura 

e do Grupo de Trabalho «Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência» (identificados na página 

da Comissão)  e lembrou a grelha de tempos da audição.  

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) justificou a relevância da audição, a criação do Grupo de 

Trabalho em 2019, a importância de se ouvirem os responsáveis e de se saber se o programa 

Escola Segura tem os meios e resultados adequados, tendo feito referência ao relatório do 

mesmo e questionado o acompanhamento da evolução do fenómeno, até em termos de 

pandemia.  

 

O representante do Programa Escola Segura fez o enquadramento do mesmo e prestou 

informação, nomeadamente, sobre os resultados verificados, o número de ocorrências, a sua 

natureza, as denúncias, a faixa etária mais preocupante e a necessidade de intervenções 

globais, de sensibilização e intervenção mais precoce. 

 

A representante do Grupo de Trabalho prestou informação sobre o trabalho que têm vindo a 

desenvolver, a perspetiva preventiva, o programa de capacitação dos atores, os programas de 

sensibilização, os materiais produzidos, o trabalho de proximidade, com grande intervenção das 

escolas e participação dos pais, alunos, líderes digitais e sessões online, com muitas 

participações e muitas visualizações posteriores. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria da Graça Reis (PS), António Cunha (PSD), Ana Mesquita 

(PCP), Mariana Silva (PEV) e Joana Mortágua (BE), nomeadamente, colocando perguntas sobre 

o trabalho desenvolvido, os meios afetos, a articulação com a Direção de Serviços de Segurança 

Escolar e suscitando reflexões sobre a matéria, após o que intervieram novamente os 

representantes do Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho, dando resposta e 

acrescentando informação complementar. 

 

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. 

 

 

3. Aprovação de atas 

  

A aprovação das atas das reuniões de 02 e 09 de junho de 2021 foi adiada, a pedido do PS. 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

d. Baixa de iniciativas 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127161
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127161
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127161
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i. Projetos de Resolução 

 

O Presidente da Comissão informou que tinha sido redistribuído à Comissão (após distribuição 

inicial à Comissão do Trabalho e Segurança Social) o Projeto de Resolução n.º 1314/XIV/2.ª 

(PSD) – Dotar a educação de infância do enquadramento legal e das orientações pedagógicas 

adequadas que assegurem a desejável continuidade do processo educativo das crianças desde 

o seu nascimento até à idade de ingresso no ensino básico – e que o PSD tinha informado que 

deseja a sua discussão na sessão plenária. 

 

e. Audição Regimental do Ministro da Educação 

 

Indicou depois que a audição regimental do Ministro da Educação estava agendada para o dia 

13 de julho às 15h30, mas tinham agora sido marcadas jornadas parlamentares do CDS-PP para 

os dias 12 e 13 e propôs que a audição tenha lugar no dia 14 de julho às 10h00, proposta que 

foi aprovada e que será enviada para obter a resposta do Senhor Ministro. A Deputada Ana Rita 

Bessa (CDS-PP) referiu ainda que também tinham sido marcadas jornadas parlamentares de 

outros Grupos Parlamentares, que tinham de ser levadas em conta. 

 

 

f. Audição Pública das associações de juventude | 30 de junho 

 

O Presidente pôs depois à consideração a proposta de programa para a audição pública das 

associações de juventude e da lista de entidades a convidar (que tinham sido distribuídas) e não 

se registaram propostas de alteração, pelo que as mesmas foram aprovadas por unanimidade 

pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-

PP, PAN, PEV e IL. 

 

 

5. Nova apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos 

docentes com 5 ou mais anos de serviço 

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) – 

Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde 

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) –  Construção da escola 

secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra  

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1309/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110791
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110820
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120870
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Adiado, a pedido do PS. 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1322/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

construção da escola secundária da Quinta do Perú, freguesia da Quinta do Conde, 

Sesimbra 

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1325/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a 

urgente construção da Escola Secundária na Quinta do Conde, e a ampliação e 

requalificação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, no concelho de 

Sesimbra, distrito de  Setúbal 

 

Adiado, a pedido do PS. 

 

11.  Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente 

das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da 

pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado 

para trás 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) justificou o Projeto de Resolução e concretizou as respetivas 

recomendações.  

 

Interveio de seguida o Deputado João Cotrim de Figueiredo (IL) que justificou o Projeto de 

Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação como garante de oportunidades 

das gerações mais novas – e concretizou as respetivas recomendações. 

 

Intervieram depois os Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP), Tiago Estevão 

Martins (PS) e Cláudia André (PSD). 

 

A informação de discussão está disponível nos dois projetos de resolução. 

 

12. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação 

como garante de oportunidades das gerações mais novas 

 

A discussão foi feita conjuntamente com o ponto anterior. 

 

13. Discussão do Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

14. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1330/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 

que proceda requalificação da escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

15. Apreciação e votação da admissibilidade de petições  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120885
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120892
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120853
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45124
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120898
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15.1. Petição n.º 254/XIV/2.ª – Mudança legislativa de pesca lúdica para pesca desportiva 

 

Apreciada a nota de admissibilidade da petição, com 1 subscritor, foi deliberado admitir a petição, 

não nomear Deputado relator, enviar cópia da petição e da referida nota aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo (Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e Ministra da 

Agricultura), para tomada das medidas que entenderem pertinentes e considerar o processo de 

apreciação da petição concluído, ao abrigo do disposto no n.º 13 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, 

de 10 de agosto, Lei de Exercício do Direito de Petição. 

 

A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-

PP, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

16. Aprovação de relatórios finais de petições  

 

16.1.Petição n.º 219/XIV/2.ª – Professores portugueses, contratados, da Escola Portuguesa de 

Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na 1.ª prioridade no concurso em Portugal 

 

O relatório final da petição, com 183 subscritores, foi apresentado pela relatora, Deputada Carla 

Sousa (PS), tendo depois sido aprovado por unanimidade, pelos Deputados do PS, do PSD, do 

PCP e do CDS-PP, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

17.  Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão referiu que na sequência da rejeição da ata da reunião de 7 de maio 

e dado que para todas as reuniões é elaborada uma ata, nos termos previstos no artigo 107.º do 

Regimento da Assembleia da República, a mesma tinha sido alterada, já tendo sido distribuída 

a nova versão e esta seria sujeita a apreciação e votação na reunião seguinte da Comissão. 

 

Transmitiu depois agradecimentos à Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens e a 

todos os Deputados que tinham participado no mesmo (realçando a sessão do ensino básico 

que tinha ocorrido na véspera) e permitiram a sua conclusão, em moldes ajustados à situação 

de pandemia, mas com elevada qualidade. 

 

Data das próximas reuniões 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS), tendo presente que no dia 23/6, durante a manhã, teria 

lugar a audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças e jovens 

portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender 

a ser”, promovida pelo Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva e que não havia conhecimento 

de matérias muito urgentes que tivessem de ser tratadas numa reunião da Comissão, propôs 

que não se realizasse a reunião prevista para esse dia às 14h, sendo a reunião seguinte da 

Comissão no dia 30/6. A proposta obteve o consenso dos restantes Deputados. 

 

• 23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias 

21 e 22 de junho  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13624
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13588
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Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças 

e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva 

 

• 30 de junho de 2021 – 9h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias 28 

e 29 de junho  

Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de 

interesse da juventude 

 

• 30 de junho de 2021 – 12h00 – Reunião da Comissão 

 

• 06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior  

 

• 14 de julho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do CDS-PP nos dias 

12 e 13 de julho  

Audição regimental do Ministro da Educação 

 

 

 

A reunião foi encerrada às 12h28, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 16 de junho de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 30 de junho 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) 
 Ilídia Quadrado (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) 
 Mariana Silva (PEV) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Cristina Rodrigues (NINSC) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 

 
 
 
 

 


