COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 70/XIV/ 2.ª SL

27.abril.2021
Aos vinte sete dias do mês de abril de 2021, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência, Juventude e Desporto, no Auditório Almeida Santos, 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
Baixou hoje à Comissão o Projeto de Resolução n.º 1229/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao
Governo que promova a educação para a sexualidade nas escolas.
✓ O BE pretende que o PJR seja inserido na OD e discutido juntamente com os
pontos 9 e 10.
✓ Inserir na OD.
15h30

2. Audição de peticionários da petição n.º 216/XIV/2.ª – Pelo fim das vagas no acesso ao
5.º e 7.º escalão da carreira docente – Confirmada
•
•

N.º de assinaturas: 14.781
Deputado relator: Maria Joaquina Matos (PS)

16h15

3. Audiência ao Sindicato dos Inspetores da Educação e do Ensino, para exporem
questões sobre o posicionamento da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (SIEE) e a
situação dos Inspetores – Confirmada

4. Aprovação de atas
•
•

13 de abril de 2021
20 de abril de 2021

5. Comunicações do Presidente
5.1. Baixa de iniciativas
i. Projetos de Lei
• 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.
✓

Baixou à Comissão em 21/04/2021
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✓
✓

Deputado relator: PS
Apreciação do parecer na reunião ordinária de 11/05/2021

ii. Projetos de Resolução
• 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
✓ Baixou à Comissão em 21/04/2021
✓ Agendar para próxima reunião ou aguarda indicação do PSD?

5.2. Projetos de Lei e Projetos de Resolução – para apreciação na especialidade
5.2.1. Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do regime de
recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário.
✓
✓
✓

Aprovado na generalidade e baixa à Comissão em 22/4
Pedir parecer às entidades do setor, por 3 semanas?
Prazo posterior de 1 semana para apresentação de propostas de alteração?

5.2.2. Projeto de Resolução n.º 1114/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de concursos
que preencham as necessidades das escolas e não excluam professores
Projeto de Resolução n.º 1122/XIV/2.ª (PSD) - Pela realização de um concurso
de professores que melhor responda às necessidades de pessoal docente nas
escolas
✓
✓

Aprovado na generalidade e baixa à Comissão em 25/3
Os autores apresentarão uma proposta de texto conjunto para 4/5?

5.2.3. Projeto de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) – Abertura de concurso para a vinculação
extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico
especializado para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos
audiovisuais, nos estabelecimentos públicos de ensino.
Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE) – Programa de vinculação dos docentes de
técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e
dos audiovisuais.
✓
✓

Aprovados na generalidade e baixa à Comissão em 22/4
Pedir parecer às entidades do setor, por 3 semanas?
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✓

Prazo posterior de 1 semana para apresentação de propostas de alteração?

5.3. Projetos de Lei – para nova apreciação na generalidade
Projeto de Lei n.º 657/XIV/2.ª (PCP) – Vinculação extraordinária de todos os
docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022
Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos
docentes com 5 ou mais anos de serviço
✓
✓

Discussão na generalidade em 22/4 e baixa à Comissão sem votação, para
nova apreciação
Tramitação a desenvolver?
o Pedir parecer às entidades do setor?
o Posterior fixação de prazo para eventual apresentação de propostas
de alteração?

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei
6.1. Projeto de Lei n.º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoio aos estudantes do Ensino
Superior Público

6.2. 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

6.3. Projeto de Lei n.º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias para
salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior

7. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei e Projetos de Resolução
7.1. 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

7.2. 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

7.3. 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

7.4. Projeto de Resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) – Pelo direito dos estudantes realizarem
exames nacionais para melhoria da classificação interna
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7.5. 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

8. Apreciação e votação de pareceres de Proposta de Lei, Projeto de Lei e relatório de
participação de Portugal na UE

8.1. Proposta de Lei n.º 86/XIV/2.ª (GOV) - Aprova a Lei das Grandes Opções para 20212025
•

Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP)

8.2. Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) – Cria o programa férias desportivas e culturais
•

Deputado relator: Carla Sousa (PS)

8.3. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2020
•

Deputado relator: Joana Mortágua (BE)

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1056/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) –
Recomenda ao Governo que proceda à revisão dos conteúdos da educação sexual nas
escolas garantindo a promoção da igualdade de género
Ponto adiado das reuniões de 6, 13 e 20 de abril.

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1088/XIV/2.ª [Joacine Katar Moreira (Ninsc)] –
Por uma Educação para a Sexualidade e para os Afetos cujos conteúdos reforcem a
promoção da Igualdade de Género nas Escolas, a luta contra a Violência de Género e
os estereótipos e uma carga horária que reflita a sua importância educativa
Ponto adiado das reuniões de 6, 13 e 20 de abril.

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1176/XIV/2.ª (PCP) – Propõe a oferta de um
exemplar da Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário.
Ponto adiado da reunião de 20 de abril.

12. Discussão do 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
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Ponto adiado da reunião de 20 de abril.

13. 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

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 538/XIV/2.ª, do CDS-PP, de Saudação pelo
sexto título de Campeã da Europa conquistado pela judoca Telma Monteiro

15. Discussão e votação do projeto de voto n.º 539/XIV/2.ª, do CH, de Congratulação pelo
sexto título de campeã europeia da judoca Telma Monteiro

16. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 907/XIV/2.ª (PEV) – Pela
valorização da investigação científica e pelo fim da precariedade laboral que atinge os
Bolseiros de Investigação.

17. Apreciação e votação de relatórios finais de petições
17.1. Petição n.º 199/XIV/2.ª – Concurso de mobilidade interna
•
•

N.º de assinaturas: 8.742
Deputado relator: António Cunha (PSD)

17.2. Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças
•
•

N.º de assinaturas: 1.166
Deputada relatora: Maria Joaquina Matos (PS)

18. Discussão do 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

19. Outros assuntos

Data das próximas reuniões
•

04 de maio de 2021 – 15h30
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•

✓

Audição do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento,
a requerimento do BE, sobre a carta aberta dos representantes dos
estudantes de doutoramento de instituições de ensino superior
portuguesas

✓

Audiência à Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico,
para debaterem questões sobre o regime desta modalidade de ensino

05 de maio de 2021 – 18h00
✓

Café de Ciência – Tema: «O que aprendemos, mas ainda não sabemos,
sobre as doenças zoonóticas»

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

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Presidente da Comissão deu nota que tinha baixado nesse dia à Comissão o Projeto de
Resolução n.º 1229/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo que promova a educação para a
sexualidade nas escolas e que o BE pretendia a sua discussão juntamente com os pontos 9 e
10.
O Presidente da Comissão informou que o PCP tinha solicitado o adiamento dos pontos 9 e 10
e que o PS tinha solicitado o adiamento do ponto 13.
A Deputada Ana Mesquita (PCP) questionou se o PS podia solicitar novo adiamento do ponto 13
(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), pois esse
Grupo Parlamentar tinha solicitado o adiamento do referido ponto na reunião anterior.
O Deputado Tiago Estevão Martins referiu que a documentação referente ao ponto em apreço
não tinha sido enviada a tempo e que os Grupos Parlamentares não tiveram tempo de a apreciar.
A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que o PCP tinha solicitado no dia 16 de abril a inclusão
do referido ponto na OD da reunião de dia 20 de abril e que não compreendia o porquê de tal
não ter sido executado.
O Presidente da Comissão leu o excerto da ata da reunião anterior, lembrando e clarificando o
sucedido:
O Presidente informou que a Deputada Ana Mesquita (PCP), no dia 16/4/2021 (sexta-feira), às
18h42, tinha solicitado a inclusão na Ordem do Dia da 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. Não tendo havido consenso, dado que o PS
discordou dessa inclusão, a discussão do Projeto de Resolução será agendada para 27 de abril.
O Presidente informou também que a 8.ª Comissão foi informada da baixa da iniciativa em apreço
somente no dia 20 de abril.
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A ordem do dia foi aprovada por unanimidade, com as alterações mencionadas, pelos Deputados
do PS, do PSD, do BE e do PCP, encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN,
do PEV e da IL.
15h30

2. Audição de peticionários da petição n.º 216/XIV/2.ª – Pelo fim das vagas no acesso ao
5.º e 7.º escalão da carreira docente – Confirmada
O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos peticionários (ouvidos em videoconferência
e identificados na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da audição.
Os peticionários referiram o seguinte, em síntese:
1. A avaliação de desempenho dos docentes está deturpada por várias questões,
nomeadamente no 4.ª e 6.ª escalão;
2. Desde a publicação da portaria n.º 29/2018, de 23 de janeiro foram abertas as seguintes
vagas: em 2018, 133 vagas para acesso ao 5.º escalão e 195 para o 7.º escalão; em
2019, 632 vagas para o 5.º escalão e 773 para o 7.º escalão; em 2020, 857 vagas para
acesso ao 5.º escalão e 1050 para acesso ao 7.º escalão.;
3. Em 2020 constavam nas listas definitivas de acesso ao 5.º e ao 7.º escalão: 1530
docentes no 4.º escalão e 2398 no 6.º escalão. Assim, continuam de fora do acesso ao
5.º escalão 673 docentes e no acesso ao 7.º escalão 1348 docentes, totalizando 2021
docentes que ficam a aguardar vaga no ano seguinte;
4. O sistema de vagas para acesso aos 5.º e 7.º escalões para além de injusto é único em
toda a administração pública num sistema de carreira horizontal e é um mecanismo que
entorpece e desvirtua o próprio sistema de avaliação do pessoal docente;
5. Havendo a necessidade de obtenção de uma nota de mérito (Muito Bom ou Excelente)
para acesso direto ao 5.º e ao 7.º escalão, impede em muitos casos que o mérito seja
de facto reconhecido por quem dele merece, mas sim que o sistema funcione numa
tentativa de atribuição dessas classificações a quem de facto precise dessa avaliação
para superar a barreira imposta pela existência de vagas para progressão;
6. Com a anulação das vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões a avaliação do desempenho
docente tornar-se-á mais justa, não ficando sujeita à necessidade de artificialmente se
produzir avaliações de mérito.
Intervieram depois os Deputados Maria Joaquina Matos (PS), António Cunha (PSD), Alexandra
Vieira (BE), Ana Mesquita (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), pronunciando-se sobre a matéria
e colocando questões.
Os peticionários referiram depois o seguinte, em síntese:
1. Há questões que deturpam a avaliação de desempenho do pessoal docente,
nomeadamente no 4.ª e 6.ª escalão que recebem a avaliação de Muito Bom e Excelente
para fugir às quotas;
2. O nível de injustiça tem vindo a aumentar;
3. Os impactos financeiros sem impedimentos na progressão do pessoal docentes tinham
sido quantificados pelos peticionários da seguinte forma:
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i. Em 2018 o Governo gastaria aproximadamente mais €1,683M ilíquidos,
representando 0,04% da despesa do Ministério da Educação (ME) com
vencimentos e 0,002% do PIB;
ii. Em 2019 o Governo gastaria aproximadamente mais €3M ilíquidos,
representando 0,16% da despesa do ME com vencimentos;
iii. Em 2020 o Governo gastaria aproximadamente mais €6M ilíquidos.
4. O ME não tem conhecimento das avaliações que os docentes irão ter no futuro. No
entanto, o ME deveria provisionar as verbas necessárias tendo em conta a progressão
de todos;
5. Necessidade de motivar os docentes, criando uma carreira atrativa;
6. Há cerca de 10 anos desapareceu a figura de professor titular.
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.
16h15

3. Audiência ao Sindicato dos Inspetores da Educação e do Ensino, para exporem
questões sobre o posicionamento da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (SIEE) e a
situação dos Inspetores – Confirmada
O Presidente da Comissão deu as boas vindas a delegação do SIEE (ouvidos em
videoconferência e identificados na página da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da
audição.
A delegação do SIEE referiu o seguinte, em síntese:
1. Há a consciência que só existem inspetores porque há alunos;
2. A inspeção assume uma posição essencial na educação;
3. Dissertaram sobre o perfil do inspetor na educação;
4. Defenderam uma inspeção que apoie as escolas e que seja preventiva, inclusiva,
avaliação e profilática;
5. De acordo com os estudos internacionais e sindicatos, o SIEE tem vindo a definir as
estratégias e princípios a que devem obedecer a carreira de inspeção;
6. Mencionaram a existência de dois problemas graves, nomeadamente:
a. No concurso de 2018 foram abertas 24 vagas e o SIEE manifestou-se contra
porque o patamar remuneratório no aviso de abertura dos concursos não ia atrair
candidatos, sendo este inferior ao valor pago no 2.º escalão da carreira docente;
b. A avaliação está inserida no SIADAP e carecem de 10 pontos para progredir
entre duas posições remuneratórias;
7. O inspetor para chegar ao topo da carreira inspetiva necessita de 110 anos com a
avaliação de “adequado”;
8. Alguns estagiários atuais, se aceitarem manter-se, terão perdas remuneratórias muito
elevadas;
9. Quem entrou na carreira em 2018 necessita de 25 anos com avaliação de “revelante”
para chegar ao topo da carreira;
10. Entregaram uma proposta de Projeto de Lei para apreciação dos Grupos Parlamentares;
11. O SIEE está a elaborar o Estatuto dos Inspetores da Educação e ensino que
disponibilizará à Comissão assim que concluído.
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Intervieram depois os Deputados Lúcia Araújo Silva (PS), António Cunha (PSD), Alexandra Vieira
(BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Mariana Silva (PEV), pronunciando-se
sobre a matéria e colocando questões.
A delegação do SIEE referiu depois o seguinte, em síntese:
1. O SIEE quer fazer parte da solução dos problemas, mas não foram recebidos pelos dois
Ministros da tutela;
2. No balanço social dos inspetores constam 181 inspetores e em 2020 constam 168;
3. Necessidade e vontade que os inspetores tenham o conhecimento do que se passa;
4. Têm o objetivo de que entrem na carreira inspetiva docentes experientes;
5. Têm controlo de aplicação de dinheiros públicos ao nível das escolas, o que é
importante;
6. Dão apoio técnico às escolas e docentes;
7. Desde 2008 a instrução de processos disciplinares cabe às escolas;
8. Melhoria no recrutamento e avaliação de desempenho dos inspetores;
9. Carreira excessivamente longa e desadequada;
10. Muitos inspetores pedem auxílio, pois não receberam formação para exercer;
11. Equipas de provedoria envelhecidas que têm vindo a ser reduzidas;
12. Reforçaram os problemas do patamar de entrada e da avaliação de desempenho;
13. São os únicos no SIADAP nas carreiras gerais;
14. Os inspetores prestam um serviço de excelência.
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.

4. Aprovação de atas
A ata do dia 13 de abril foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE,
do PCP, do CDS-PP e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do PAN e da IL.
A ata do dia 20 de abril foi aprovada por maioria pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do
CDS-PP e do PEV, registando-se a abstenção do PCP e encontrando-se ausentes os Deputados
do PAN e da IL.

5. Comunicações do Presidente
5.1. Baixa de iniciativas
O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei abaixo
referido, que foi distribuído nos termos seguintes:
i. Projetos de Lei
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• 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 PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico.

ii. Projetos de Resolução
• 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
O PSD solicitou o agendamento da iniciativa em apreço para a reunião seguinte.

5.2. Projetos de Lei e Projetos de Resolução – para apreciação na especialidade
5.2.1. Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do regime de
recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário.
Deliberado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP e do
PEV solicitar parecer às entidades do setor, informando do agendamento da iniciativa para a
reunião ordinária da Comissão de 18 de maio.

5.2.2. Projeto de Resolução n.º 1114/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de concursos que
preencham as necessidades das escolas e não excluam professores
Projeto de Resolução n.º 1122/XIV/2.ª (PSD) - Pela realização de um concurso
de professores que melhor responda às necessidades de pessoal docente nas
escolas
Deliberado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP e do
PEV solicitar parecer às entidades do setor, informando do agendamento da iniciativa para a
reunião ordinária da Comissão de 04 de maio.

5.2.3. Projeto de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) – Abertura de concurso para a vinculação
extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico
especializado para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos
audiovisuais, nos estabelecimentos públicos de ensino.
Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE) – Programa de vinculação dos docentes de
técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e
dos audiovisuais.
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Deliberado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP e do
PEV solicitar parecer às entidades do setor, informando do agendamento da iniciativa para a
reunião ordinária da Comissão de 18 de maio.

5.3.

Projetos de Lei – para nova apreciação na generalidade
Projeto de Lei n.º 657/XIV/2.ª (PCP) – Vinculação extraordinária de todos os
docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022
Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos
docentes com 5 ou mais anos de serviço

Deliberado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP e do
PEV solicitar parecer às entidades do setor, informando do agendamento da iniciativa para a
reunião ordinária da Comissão de 18 de maio.

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei
6.4. Projeto de Lei n.º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de apoio aos estudantes do Ensino
Superior Público

6.5. 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

6.6. 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 gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
lei.

7. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Lei e Projetos de Resolução
5.1. 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
5.2. 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
5.3. 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
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A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
lei.

5.4. Projeto de Resolução n.º 1109/XIV/2.ª (IL) – Pelo direito dos estudantes realizarem
exames nacionais para melhoria da classificação interna
5.5. 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
A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
resolução.

8. Apreciação e votação de pareceres de Proposta de Lei, Projeto de Lei e relatório de
participação de Portugal na UE

8.1. Proposta de Lei n.º 86/XIV/2.ª (GOV) - Aprova a Lei das Grandes Opções para 20212025
Apresentou o parecer a Deputada relatora Ana Mesquita (PCP).
O Parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do
CDS-PP, do PAN e do PEV encontrando-se ausente o Deputado da IL.

8.2. Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) – Cria o programa férias desportivas e culturais
Apresentou o parecer a Deputada relatora Carla Sousa (PS).
O Parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do
CDS-PP, do PAN e do PEV encontrando-se ausente o Deputado da IL.

8.3. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2020
A Deputada relatora Joana Mortágua (BE) dispensou a apresentação do parecer.
O Parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do
CDS-PP, do PAN e do PEV encontrando-se ausente o Deputado da IL.

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1056/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) –
Recomenda ao Governo que proceda à revisão dos conteúdos da educação sexual nas
escolas garantindo a promoção da igualdade de género
Ponto adiado das reuniões de 6, 13 e 20 de abril.
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Ponto adiado por solicitação do PCP.

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1088/XIV/2.ª [Joacine Katar Moreira (Ninsc)] –
Por uma Educação para a Sexualidade e para os Afetos cujos conteúdos reforcem a
promoção da Igualdade de Género nas Escolas, a luta contra a Violência de Género e
os estereótipos e uma carga horária que reflita a sua importância educativa
Ponto adiado das reuniões de 6, 13 e 20 de abril.
Ponto adiado por solicitação do PCP.

11. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1176/XIV/2.ª (PCP) – Propõe a oferta de um
exemplar da Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário.
Ponto adiado da reunião de 20 de abril.
Intervieram na discussão do projeto de resolução os Deputados Alma Rivera (PCP), Miguel Costa
Matos*1(PS), Cláudia André (PSD), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Mariana Silva (PEV).
A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
resolução.

12. Discussão do 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
Ponto adiado da reunião de 20 de abril.
Intervieram na discussão do projeto de resolução os Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana
Mesquita (PCP), Tiago Estêvão Martins (PS), Cláudia André (PSD).
A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
resolução.

13. 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
Ponto adiado por solicitação do PS.

14. Discussão e votação do projeto de voto n.º 538/XIV/2.ª, do CDS-PP, de Saudação pelo
sexto título de Campeã da Europa conquistado pela judoca Telma Monteiro

* estes Deputados intervieram por escrito no Skype.
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Ponto adiado por solicitação do PS.

15. Discussão e votação do projeto de voto n.º 539/XIV/2.ª, do CH, de Congratulação pelo
sexto título de campeã europeia da judoca Telma Monteiro
Ponto adiado por solicitação do PS.

16. Fixação de redação final do Projeto de Resolução n.º 907/XIV/2.ª (PEV) – Pela
valorização da investigação científica e pelo fim da precariedade laboral que atinge os
Bolseiros de Investigação.
A redação final foi fixada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDSPP, do PAN e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do BE e da IL.

17. Apreciação e votação de relatórios finais de petições
17.1. Petição n.º 199/XIV/2.ª – Concurso de mobilidade interna
Apresentou o Deputado relator António Cunha (PSD).
O parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP,
do PAN e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do BE e da IL.

17.2. Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças
A presentou a Deputada relatora Maria Joaquina Matos (PS).
O parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP,
do PAN e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do BE e da IL.

18. Discussão do 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
Intervieram na discussão do projeto de resolução os Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana
Mesquita (PCP), Tiago Estêvão Martins (PS), Cláudia André (PSD).
A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de
resolução.

19. Outros assuntos
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Não se registaram outros assuntos.

Data das próximas reuniões
O Presidente informou das datas das próximas reuniões:
•

•

04 de maio de 2021 – 15h30
✓

Audição do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento,
a requerimento do BE, sobre a carta aberta dos representantes dos
estudantes de doutoramento de instituições de ensino superior
portuguesas

✓

Audiência à Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico,
para debaterem questões sobre o regime desta modalidade de ensino

05 de maio de 2021 – 18h00
✓

Café de Ciência – Tema: «O que aprendemos, mas ainda não sabemos,
sobre as doenças zoonóticas»

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu não ter percebido a proposta e o prazo
apresentado pelos serviços quanto à audição de um conjunto de especialistas sobre a
recuperação das aprendizagens e as que se colocam no planeamento das medidas a tomar, a
requerimento do PSD, tendo sido apresentado uma proposta com dois programas e dois
momentos diferentes e o que se pretendia era um programa com um momento diferente.
O Presidente da Comissão esclareceu que a proposta dos serviços pretendia dar nota do
pretendido, sugerindo a audição no mesmo ato, mas distinguindo as entidades, conforme tinha
sido solicitado pelo PS.
A Deputada Cláudia André (PSD) referiu que o requerimento do PSD não referiu uma
hierarquização das entidades, sendo as regras ditadas pelo protocolo. Que o Deputado Tiago
Estevão Martins (PS) tinha proposto que fosse criado um evento com notoriedade e
hierarquização das entidades. Reforçou a elevada urgência no agendamento da audição em
apreço, podendo esta assumir a forma de audição específica em dia diferente do dia da reunião
ordinária da Comissão. Realçou também que, caso não haja a disponibilidade de todas as
entidades em serem ouvidas num só dia, este facto não deve inviabilizar o agendamento da
audição, sendo esta agendada em tempos distintos. Referiu que todas as entidades devem ter
15 minutos de intervenção, deve ser elaborado pelos serviços um programa de forma a
contemplar todas as entidades, reforçando que, caso exista alguma indisponibilidade, a audição
será disjunta. Finalizou referindo que quem cria o calendário será a disponibilidade da OCDE.
O Presidente da Comissão informou que todas as diligências informais junto das entidades
tinham sido executadas.
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A reunião foi encerrada às 20:25 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 27 de abril de 2021,

O PRESIDENTE

(FIRMINO MARQUES)

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 04 de maio de 2021.
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
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)
Elza Pais (PS)
Fernando José (PS)
Joana Sá Pereira (PS)
Miguel Matos (PS)
Sílvia Torres (PS)
Telma Guerreiro (PS)
Duarte Marques (PSD)
Emídio Guerreiro (PSD)
Isabel Lopes (PSD)
Maria Germana Rocha (PSD)
Pedro Alves (PSD)
Alexandra Vieira (BE)
Alma Rivera (PCP)
Lina Lopes (PSD)

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
---

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
---
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