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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

 Projeto de Resolução n.º 28/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que avalie a pertinência 

da introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

 

 Projeto de Resolução n.º 47/XIV/1.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que garanta as condições 

para a efetiva possibilidade de realização de sesta a partir dos três anos na Educação Pré-

Escolar da rede pública do Ministério da Educação 

 

 

 

1. Os Projetos de Resolução foram discutidos na generalidade em 15/11/2019, conjuntamente com 

a Petição n.º 566/XIII, Solicitam a adoção de medidas com vista à obrigatoriedade de 

disponibilização de condições para as sestas, para crianças até à entrada na primária. 

2. Tendo sido aprovados na generalidade, baixaram na mesma data à Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto para discussão e votação na especialidade. 

3. Nesse âmbito, o PS apresentou uma proposta de alteração e o PCP e o BE apresentaram depois 

uma proposta de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 e 47. 

4. Nesta sequência, foi consensualizado que as 2 propostas seriam ambas votadas, por esta ordem 

e nos seus vários pontos. 

5. A discussão e votação na especialidade iniciou-se na reunião da Comissão de 26 de fevereiro 

de 2020, encontrando-se presentes Deputados dos Grupos Parlamentares do PS, PSD, BE e 

PCP e completou-se na reunião de 3 de março, em que estavam presentes Deputados do PS, 

PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN e PEV.  

6. A gravação áudio está disponível nos projetos de resolução. 

7. Foram feitas intervenções iniciais pelos Senhores Deputados Ana Mesquita (PCP), Alexandra 

Vieira (BE), Tiago Estevão Martins (PS) e Cláudia André (PSD).  

8. Da votação resultou o seguinte: 

 

N.º 1 da proposta de alteração do PS  

Rejeitado, na reunião de 3 de março, com os votos contra dos Deputados do PSD, BE, PCP, 

CDS-PP, PAN e PEV e os votos a favor dos Deputados do PS. 

 

N.º 2 da proposta de alteração do PS 

Aprovado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos a favor dos Deputados do PS e PSD, os 

votos contra dos Deputados do PCP e a abstenção dos Deputados do BE. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44016
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44053
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13250
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N.º 3 da proposta de alteração do PS 

Aprovado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos a favor dos Deputados do PS e PSD e 

a abstenção dos Deputados do BE e PCP. 

 

N.º 4 da proposta de alteração do PS 

Aprovado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos a favor dos Deputados do PS e PSD e 

a abstenção dos Deputados do BE e PCP. 

 

N.º 1 da proposta do PCP e do BE de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 

e 47 

Aprovado, na reunião de 3 de março, com os votos a favor dos Deputados do PSD, BE, PCP, 

PAN e PEV, os votos contra dos Deputados do PS e a abstenção da Deputada do CDS-PP. 

  

N.º 2 da proposta do PCP e do BE de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 

e 47 

Aprovada, na reunião de 3 de março, com os votos a favor dos Deputados do PSD, BE, PCP 

PAN e PEV, os votos contra dos Deputados do PS e a abstenção da Deputada do CDS-PP.  

 

N.º 3 da proposta do PCP e do BE de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 

e 47  

Rejeitado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos contra dos Deputados do PS, os votos a 

favor dos Deputados do BE e do PCP e a abstenção dos Deputados do PSD. 

 

N.º 4 da proposta do PCP e do BE de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 

e 47  

Rejeitado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos contra dos Deputados do PS, os votos a 

favor dos Deputados do BE e do PCP e a abstenção dos Deputados do PSD. 

 

N.º 5 da proposta do PCP e do BE de fusão dos textos dos Projetos de Resolução n.ºs 28 

e 47  

Rejeitado, na reunião de 26 de fevereiro, com os votos contra dos Deputados do PS, os votos a 

favor dos Deputados do BE e do PCP e a abstenção dos Deputados do PSD. 

 

Após a votação de 26 de fevereiro, fizeram intervenções os Deputados Cláudia André (PSD), 

Ana Mesquita (PCP), Alexandra Vieira, (BE) e Tiago Estevão Martins (PS). 

  

 

Palácio de São Bento, em 3 de março 2020 
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O Presidente da Comissão, 

 

 (Firmino Marques) 


