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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

 

Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) – Pelo reforço da eficácia, duração e 

financiamento das medidas de recuperação de aprendizagens desenvolvidas de 

modo autónomo pelas escolas públicas  

 

Projeto de Resolução n.º 495/XV/1.ª (IL) – Pelo reforço, monitorização e 

prolongamento do Plano 21|23 Escolas + e diagnóstico das perdas das 

aprendizagens 

 

 

1. Os projetos de resolução foram discutidos na generalidade na sessão plenária de 22 de 

fevereiro de 2023, conjuntamente com outras iniciativas, tendo sido aprovados e 

baixaram à Comissão na mesma data, para apreciação na especialidade. 

 

2. Foi apresentada uma proposta de alteração pelos Deputados do PS. 

 

3. A discussão e a votação na especialidade tiveram lugar na reunião da Comissão de 21 

de março de 2023, encontrando-se presentes Deputados dos Grupos Parlamentares do 

PS, do PSD, do CH, da IL e do PCP, encontrando-se ausente a Deputada do BE. 

 

4. Da votação dos projetos de resolução e da proposta de alteração do PS resultou o 

seguinte: 

 

❖ Ponto n.º 1 do Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) 

• A proposta de alteração do PS foi aprovada, com os votos a favor do PS, votos 

contra do PSD e abstenção do CH, IL e PCP. 

 

• O ponto n.º 1 do Projeto de Resolução ficou prejudicado em resultado da votação 

anterior. 

 

❖ Ponto n.º 2 do Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152461
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152511
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• Rejeitado, com os votos contra do PS e votos a favor do PSD, do CH, da IL e do 

PCP. 

 

❖ Ponto n.º 3 do Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) e ponto n.º 1 do Projeto 

de Resolução n.º 495/XV/1.ª (IL)  

• A proposta de alteração do PS foi aprovada, com os votos a favor do PS, votos 

contra do PSD e abstenção do CH, IL e PCP. 

 

• Os pontos dos dois projetos de resolução ficaram prejudicados em resultado da 

votação anterior. 

 

❖ Ponto n.º 4 do Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) 

• Rejeitado, com os votos contra do PS e do PCP e votos a favor do PSD, do CH e 

da IL. 

 

❖ Ponto n.º 5 do Projeto de Resolução n.º 456/XV/1.ª (PSD) 

• Rejeitado, com os votos contra do PS, a favor do PSD, IL e PCP e abstenção do 

CH. 

 

❖ Ponto n.º 2 do Projeto de Resolução n.º 495/XV/1.ª (IL) 

• Rejeitado, com os votos contra do PS e votos a favor do PSD, do CH, da IL e do 

PCP. 

 

❖ Ponto n.º 3 do Projeto de Resolução n.º 495/XV/1.ª (IL) 

• Aprovado por unanimidade. 

 

5. O texto final da Comissão será remetido para votação final global na sessão plenária da 

Assembleia da República. 

 

6. A gravação da reunião está disponível nos projetos de resolução. 

 



 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 

 3 

7. Juntam-se o texto final resultante da votação e a proposta de alteração apresentada 

pelo PS. 

 

Palácio de São Bento, 21 de março de 2023 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 


