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29.setembro.2020 – Sala 2 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 2 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. Aprovação de atas 

  

• Reuniões de 15 e 23 de setembro de 2020 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Pedido de audiência da Orquestra Geração 

 

• Assunto: Equacionar questões respeitantes à viabilidade do projeto 

• Audiência por Deputado-piloto (PS)? 

 

3.2. Relatórios de audiências 

 

• Relatório da audiência a Torcida Verde – Deputado piloto: Eduardo Barroco de Melo - 

clarificar a entrada em vigor da nova lei relativa á prevenção da violência, racismo e 

xenofobia nos recintos desportivos. 

 

✓ É aprovado o relatório? 

 

 

3.3. Baixa de Iniciativas 

 

3.3.1. Projeto de Resolução n.º 634/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 23-09-2020 

✓ O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 22/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.2. Projeto de Resolução n.º 637/XIV/2.ª (PEV) - Construção de uma escola dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no 

concelho do Seixal. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45250
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✓ Baixou à 8.ª CECJD em 23-09-2020 

✓ O PEV informou que pretende a discussão no Plenário em conjunto com a Petição 

Nº 22/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.3. Projeto de Resolução n.º 643/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que inicie os 

processos tendentes à construção de uma escola básica para os 2.º e 3.º ciclos e para o ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O PAN pretende discussão em Comissão ou Plenário?  

 

 

3.3.4. Projeto de Resolução n.º 651/XIV/2.ª (BE) - Pela autonomia da Escola Superior de 

Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O BE pretende discussão em Comissão ou Plenário?  

 

 

3.3.5. Projeto de Resolução n.º 652/XIV/2.ª (BE) - Pela disponibilização de testes Covid-19 

gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O BE pretende discussão em Comissão ou Plenário?  

 

 

3.3.6. Projeto de Resolução n.º 653/XIV/2.ª (BE) - Pela valorização da carreira docente. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O BE pretende discussão em Comissão ou Plenário?  

 

 

3.3.7. Projeto de Resolução n.º 654/XIV/2.ª (BE) - Recomenda a contratação de mais 

professores, técnicos especializados e trabalhadores não docentes para a escola pública. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O BE pretende discussão em Comissão ou Plenário?  

 

 

3.3.8. Projeto de Resolução n.º 660/XIV/2.ª (PCP) - Valorização dos professores e educadores 

e melhoria das suas condições de trabalho. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O PCP informou que pretende a discussão em Plenário, junto com a Petição n.º 

5/XIV/1.ª 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45263
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45274
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45275
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45276
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
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3.3.9. Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª (PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O PCP informou que pretende a discussão em Plenário, junto com a Petição n.º 

40/XIV/1.ª 

 

 

3.3.10. Projeto de Resolução n.º 662/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que encontre 

uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova social e territorialmente justa 

para o concelho. 

 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 24-09-2020 

✓ O CDS-PP informou que pretende a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 40/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.11. Projeto de Lei n.º 508/XIV/2.ª (PCP) - Cria um regime de apoio às famílias na frequência 

de equipamentos de apoio à infância. 

 

✓ Baixou à 10ª – CTSS em 18-09-2020 

✓  Conexão com a 8.ª CECJD  

✓ Deputado Relator do contributo a enviar à 10ª – CTSS: GP PSD 

 

3.4. Indicação de Deputado relator 

 

✓ Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

o Distribuição da iniciativa na reunião da 8.ª CECJD de dia 23 de setembro; 

o Solicita-se a indicação de um Deputado relator do PS. 

 

3.5. Proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo 

(artigo 104.º do RAR) 

 

✓ Proposta apreciada na Conferência de Líderes 

✓ É pedida pronúncia da Comissão 

✓ Prazo: até 30 de setembro 

 

3.6. Substituições/integrações na 8.ª Comissão  

✓ GP PS Deputado Fernando José e Deputada Silvia Torres em substituição da 

Deputada Clarisse Campos e da Deputada Célia Paz; 

✓ GP PSD Deputada Isabel Lopes em Substituição do Deputado Pedro Alves; 

✓ GP PSD Deputado Duarte Marques, Deputado José Cesário e Deputado Pedro 

Alves em substituição do Deputado António Maló de Abreu, Deputada Sofia Matos e 

Deputada Isabel Maria Lopes. 

✓ GP PAN Deputado Suplente André Lourenço Silva em substituição da Deputada Inês 

de Sousa Real 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45284
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45285
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45233
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 37/XIV/ 1.ª SL 

 

4 
 

4. Audiência do Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de Portugal e da 

Confederação de Desporto de Portugal, para entrega em mão de moção onde contam 

vários assuntos no âmbito do desporto português, nomeadamente o impacto das 

medidas de contingência e controlo da pandemia por COVID-19 no desporto – 15h30 – 

presencial- Confirmada 

 

 

5. Audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado, para expor 

os problemas que afetam a ECIC, nomeadamente a Carreira de Investigação sem 

avaliação nem progressão devido à desatualização do atual estatuto (ECIC) e que afeta 

não só os investigadores e a sua progressão, mas também a imagem dos Laboratórios 

e do País – 16h15 – presencial - Confirmada 

 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 605/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a integração de 

assistentes operacionais precários na escola pública. 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 627/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a 

contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola 

pública. 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola 

Secundária de Serpa. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo 

que proceda à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a 

realização urgente de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

 

11.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 484/XIV/1.ª (BE) - Cria um teto 

máximo para o valor das propinas de 2º, 3º ciclos de estudos e pós-graduações no 

ensino superior público. 

 

• Deputado relator: João Cotrim de Figueiredo (IL) 

 

 

12.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 492/XIV/1.ª (PCP) - Eliminação 

das propinas no Ensino Superior Público. 

 

• Deputado relator: Luís Monteiro (BE) 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45181
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45184
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45210
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13.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a 

alteração do valor das propinas dos cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos 

de estudos no Ensino Superior Público. 

 

• Deputada relatora: Isabel Lopes (PSD) 

 

 

14.  Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

• Petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos intervalos a concurso dos docentes, 

nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 15-09-2020 

✓ Subscritores: 4703 

✓ Deputado relator: PSD 

 

 

• Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 15-09-2020 

✓ Subscritores: 35702 

✓ Deputado relator: BE 

 

 

15.  Discussão e votação do requerimento do CHEGA para audição do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a 

decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem 

frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. 

 

 

16.  Discussão e votação do requerimento do CDS-PP para audição do Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dar explicações sobre o panorama do 

alojamento estudantil universitário. 

 

 

17.  Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior para esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos 

clamorosos na execução Plano Nacional para o Alojamento no Ensino 

Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a 

insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020/2021 

 

 

18.  Outros assuntos 

 

 

 

19.  Data das próximas reuniões 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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• Dia 06 de outubro – 15h30 

 

• Audição da Parque Escolar E.P.E. a requerimento do BE, sobre obras em 

atraso, nomeadamente na Escola Secundária João de Barros, em Corroios 

 

• Audição da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino 

de Música, a requerimento do PSD, para que sejam prestados todos os 

esclarecimentos sobre como vai ser reparado o resultado desastroso do 

concurso para financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 

 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente deu conta de que tinha sido solicitado pelo PSD o adiamento dos pontos 8, 9 e 10 

para a discussão conjunta na próxima reunião. Que tinha sido solicitada pelo PS a discussão 

conjunta dos pontos 6 e 7 no final da reunião. Deu conta também que tinha sido solicitada pelo 

BE a discussão conjunta nesta reunião do ponto 3.3.7. e 7.  

 

A proposta de Ordem do Dia, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade 

pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do PAN e da IL, registando-se a ausência 

dos Deputados do PCP, do CDS-PP e do PEV. 

 

2. Aprovação de atas 

  

As atas dos dias 15 (com a alteração proposta pelo PS) e 23 de setembro de 2020 foram 

aprovadas, por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do CDS-PP, 

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

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1 Pedido de audiência da Orquestra Geração 

 

Apreciado o pedido de audiência da Orquestra Geração, foi aprovado por unanimidade pelos 

Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do CDS-PP, registando-se a ausência dos 

Deputados do PCP, do PAN, do PEV e da IL. O PS informou que indicaria o Deputado-piloto 

posteriormente.  

 

 

3.2. Relatórios de audiências 

 

O relatório da audiência à Torcida Verde, presidida pelo Deputado-piloto Eduardo Barroco de 

Melo (PS), para clarificar a entrada em vigor da nova lei relativa à prevenção da violência, 

racismo e xenofobia nos recintos desportivos, foi aprovado por unanimidade pelos Deputados 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 37/XIV/ 1.ª SL 

 

7 
 

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

do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

3.3. Baixa de Iniciativas 

 

3.3.1. Projeto de Resolução n.º 634/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda 

à construção de uma escola de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 22/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.2. Projeto de Resolução n.º 637/XIV/2.ª (PEV) - Construção de uma escola dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no 

concelho do Seixal. 

 

O Presidente informou que o PEV pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 22/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.3. Projeto de Resolução n.º 643/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que inicie os 

processos tendentes à construção de uma escola básica para os 2.º e 3.º ciclos e para o ensino 

secundário na freguesia de Fernão Ferro. 

 

O Presidente informou que o PAN pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 22/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.4. Projeto de Resolução n.º 651/XIV/2.ª (BE) - Pela autonomia da Escola Superior de 

Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

O Presidente informou que o BE pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a Petição 

n.º 40/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.5. Projeto de Resolução n.º 652/XIV/2.ª (BE) - Pela disponibilização de testes Covid-19 

gratuitos a professores, assistentes operacionais e alunos. 

 

O Presidente informou que o BE pretendia a discussão no Plenário em conjunto com petição. 

 

 

3.3.6. Projeto de Resolução n.º 653/XIV/2.ª (BE) - Pela valorização da carreira docente. 

 

O Presidente informou que o BE pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a Petição 

n.º 5/XIV/1.ª. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45250
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45263
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45273
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45274
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45275
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
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3.3.7. Projeto de Resolução n.º 654/XIV/2.ª (BE) - Recomenda a contratação de mais 

professores, técnicos especializados e trabalhadores não docentes para a escola pública. 

 

O Presidente informou que o BE pretendia a discussão em Comissão conjuntamente com o 

ponto 7. 

 

 

3.3.8. Projeto de Resolução n.º 660/XIV/2.ª (PCP) - Valorização dos professores e educadores 

e melhoria das suas condições de trabalho. 

 

O Presidente informou que o PCP pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição n.º 5/XIV/1.ª 

 

 

3.3.9. Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª (PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

O Presidente informou que o PCP pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição n.º 40/XIV/1.ª 

 

 

3.3.10. Projeto de Resolução n.º 662/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que encontre 

uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova social e territorialmente justa 

para o concelho. 

 

O Presidente informou que o CDS-PP pretendia a discussão no Plenário em conjunto com a 

Petição Nº 40/XIV/1.ª. 

 

 

3.3.11. Projeto de Lei n.º 508/XIV/2.ª (PCP) - Cria um regime de apoio às famílias na frequência 

de equipamentos de apoio à infância. 

 

O GP PSD indicou a Deputada relatora Maria Germana Rocha. 

 

3.4. Indicação de Deputado relator 

 

✓ Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

O GP PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator.  

 

3.5. Proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo 

(artigo 104.º do RAR) 

 

O Presidente informou da proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos 

membros do Governo, elaborada pela Conferência de Líderes, sobre a qual foi tomada devida 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45276
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45284
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45285
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45233
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
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nota, ficando para nova Conferência de Líderes uma posição final sobre o assunto, com a 

intervenção dos respetivos Grupos Parlamentares e Deputados representados nessa sede. 

 

3.6. Substituições/integrações na 8.ª Comissão  

 

O Presidente informou das substituições de Deputados na Comissão. 

 

 

4. Audiência do Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de Portugal e da 

Confederação de Desporto de Portugal, para entrega em mão de moção onde contam 

vários assuntos no âmbito do desporto português, nomeadamente o impacto das 

medidas de contingência e controlo da pandemia por COVID-19 no desporto – 15h30 – 

presencial- Confirmada 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos representantes do 

Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de Portugal e da Confederação de Desporto 

de Portugal, e às Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de videoconferência. 

Seguidamente deu conta da grelha de tempos para esta audição e informou que a Deputada do 

PCP não estaria presente, mas acompanharia a audição posteriormente com recurso à gravação 

desta. 

 

Intervieram os representantes do Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de 

Portugal e da Confederação de Desporto de Portugal, apresentando a moção entregue na 

Cimeira das Federações Desportivas, assunto pelo qual foi solicitado a audiência. Mencionaram 

sucintamente os pontos constantes da moção: 

 

1. Retoma das Atividades do Desporto Federado em Segurança; 

2. Sustentabilidade do Modelo Desportivo; 

3. Valorização Social do Desporto; 

4. Sistema Fiscal e necessidade da redução da taxa de IVA no desporto; 

5. Emprego e voluntariado; 

6. Turismo; 

7. Mobilização desportiva. 

 

Informaram que estes pontos tinham sido apresentados ao governo e que tinham sido 

constituídos dois grupos de trabalho.  

 

 

O Presidente informou os Deputados presentes que as regras definidas pela Assembleia da 

República relativamente à ocupação das salas de reunião das Comissões, adaptada às medidas 

de prevenção da COVID-19, não estavam a ser cumpridas, solicitando a compreensão destes 

na gestão das presenças. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria Begonha (PS), Cláudia André (PSD), Luís Monteiro (BE), 

Bebiana Cunha*1(PAN) e João Cotrim de Figueiredo (IL), tendo os representantes do Comité 

Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de Portugal e da Confederação de Desporto de 

Portugal respondido globalmente às questões colocadas. 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 
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Não se registando intervenções adicionais, o Presidente deu por concluída a audiência, 

agradecendo aos representantes do Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de 

Portugal e da Confederação de Desporto de Portugal todos os esclarecimentos prestados. 

 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, a qual constitui parte integrante desta ata, pelo que 

se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

 

O Presidente solicitou novamente aos Deputados presentes o cumprimento das regras definidas 

pela Assembleia da República relativamente à ocupação das salas de reunião das Comissões, 

adaptada às medidas de prevenção da COVID-19. Referiu que presentemente as condições não 

eram as ideais, sendo necessária uma gestão cuidada das presenças e representatividade dos 

Grupos Parlamentares. Solicitou bom senso na referida gestão de presenças, realçando a 

necessidade de ser garantida a presença de todos os Deputados e Grupos Parlamentares na 

reunião plenária da Comissão. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu ser fundamental a distribuição de um rácio de 

presenças nas audições. Que o Presidente da Comissão deveria indicar qual o número de 

Deputados presentes por Grupo Parlamentar de forma a existir um referencial comum, não sendo 

o PS forçado a reduzir a sua representatividade. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que tinha de ser garantida a presença de todos os 

Grupos Parlamentares na reunião plenária da Comissão e da mesa. Propôs que fosse garantido, 

no mínimo, a presença do Deputado Coordenador e do Deputado que fosse intervir na reunião, 

com especial enfoque nos Grupos Parlamentares de menor dimensão. 

 

O Presidente propôs a presença do Deputado Coordenador e do Deputado que fosse intervir na 

reunião de forma a garantir a representatividade dos Grupos Parlamentares. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu ser impossível manter aritmeticamente, à volta 

da mesa, por Grupo Parlamentar, a presença do Deputado Coordenador e do Deputado que 

fosse intervir. O PS concordava com as referidas regras e tinha sido ativo em adaptar a sua 

representatividade na Comissão, mas deveria ser tido em conta que representava uma bancada 

com 108 Deputados pelo que não concordava em reduzir mais a sua representatividade nas 

reuniões da Comissão, devendo cumprir-se um rácio de presenças.  

 

A Deputada Paulo Santos (PCP) reforçou as recomendações de saúde pública e que as salas e 

sua capacidade eram limitadas. Referiu que deveria ser garantida, à volta da mesa, a presença 

do Deputado Coordenador e do Deputado que fosse intervir. Referiu ainda que a 

representatividade referida pelo PS ficaria assim resolvida, pois nas votações basta a presença 

de um Deputado.  

 

O Presidente agradeceu a compreensão dos Grupos Parlamentares presentes e fez uma súmula 

das intervenções, solicitando uma gestão responsável das presenças. 

Lembrou que: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115767
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1. A capacidade das salas 1 a 10 tinha sido calculada por aplicação das orientações para a saúde 

e trabalho da Direção-Geral de Saúde, de 28 de abril – “… deve-se reduzir ao mínimo 

indispensável o número de pessoas em cada reunião, utilizar salas de maior dimensão e 

instituir uma distância de segurança (recomendação +/- 1 metro) entre cadeiras”.  

2. O número de lugares ao redor da mesa destina-se a Deputados, a um assessor de Comissão 

e às entidades recebidas em audição/audiência (podendo o número dos representantes das 

entidades variar).   

 

 

5. Audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado, para expor 

os problemas que afetam a ECIC, nomeadamente a Carreira de Investigação sem 

avaliação nem progressão devido à desatualização do atual estatuto (ECIC) e que afeta 

não só os investigadores e a sua progressão, mas também a imagem dos Laboratórios 

e do País – 16h15 – presencial - Confirmada 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos representantes do 

Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado, e às Senhoras e Senhores 

Deputados presentes e em formato de videoconferência. Seguidamente deu conta da grelha de 

tempos. 

 

Intervieram os representantes do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado, 

apresentando o assunto pelo qual foi solicitado a audiência. Mencionaram sucintamente: 

 

1. A carreira de investigação só se alcançava através de Doutoramento e vaga; 

2. Era necessário criar ideias, financiamento e publicar para ter contrato de trabalho; 

3. A avaliação deveria ser por mérito; 

4. Em 1999 o estatuto da carreira universitária tinha sido atualizado, mas o estatuto da carreira 

de investigação não – sendo que os critérios do estatuto da carreira universitária não se 

aplicavam à realidade; 

5. Havia uma recorrente necessidade de pedido dos investigadores para que fossem avaliados 

e que a não progressão se devia a questões financeiras; 

6. No presente, nos Politécnicos, tinham sido criados concursos internos para progressão; 

7. Nos últimos dez anos, com o descongelamento das carreiras, a progressão remuneratória 

tinha sido de somente um ponto, não tendo havido lugar a avaliação por mérito; 

8. Existe um envelhecimento acelerado da população educativa, nomeadamente de docentes; 

9. Era da competência da Assembleia da República a consideração da revisão do estatuto da 

carreira docente no Orçamento de Estado referente ao ano 2021; 

10. Solicitaram a consideração do artigo 76.º e 77.º do Decreto-Lei 84/2019 no Orçamento de 

Estado referente ao ano de 2021. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís 

Monteiro (BE), Paula Santos (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo os representantes do 

Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado respondido globalmente às questões 

colocadas. 

 

Não se registando intervenções adicionais, o Presidente deu por concluída a audiência, 

agradecendo aos representantes do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado 

todos os esclarecimentos prestados. 

 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Manual_SO_Empresas-2a.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Manual_SO_Empresas-2a.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/122747583/details/maximized


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 37/XIV/ 1.ª SL 

 

12 
 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, a qual constitui parte integrante desta ata, pelo que 

se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

 

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 605/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a integração de 

assistentes operacionais precários na escola pública. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) referiu o limite da celebração de contratos a termo certo de 

um ano de assistentes operacionais precários que, celebrando o quarto contrato, este não 

poderia ser renovado por lei. Celebrados três contratos a termo certo os referidos funcionários 

deveriam ter os seus vínculos precários com a administração pública regularizados, garantindo 

um vínculo laboral sem termo. Era um direito ganho por estes assistentes operacionais. 

 

A Deputada Alexandra Tavares de Moura (PS) referiu que o PS tem sido assertivo nesta matéria 

e que as condições da escola pública eram essenciais. Que o Governo se tinha deparado com 

um ponto de partida dramático e que muitas reivindicações das escolas tinham vindo a ser 

colmatados. O Governo e as autarquias locais tinham-se vindo a articular na resolução destes 

problemas e que a Portaria de rácios tinha auxiliado à contratação de 1067 assistentes 

operacionais. Referiu que o Decreto-Lei n.º 68/2020 estabelecia as medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Considerou 

que o fecho do ano letivo 2019/2020 e o início do ano letivo 2020/2021 tinha sido feita com justiça 

e de acordo com os rácios. Reforçou, manifestando que o PS acredita na valorização e na escola 

pública para todos. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que o BE teria muitas considerações a fazer sobre a 

escola pública, mas não era o objeto da presente iniciativa. Esse objeto era a criação do vínculo 

de trabalho sem termo para os assistentes operacionais que estivessem a celebrar o quarto 

contrato de trabalho a termo certo. Tratava-se de uma vinculação laboral e eliminação da 

precariedade. 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 627/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a 

contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola 

pública. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) propôs a discussão conjunta dos Projeto de Resolução n.º 

627/XIV/2.ª (PCP) e Projeto de Resolução n.º 654/XIV/2.ª (BE), tendo colhido a anuência por 

unanimidade dos Deputados dos Grupos Parlamentares do PS, do PSD, do BE e do CDS-PP. 

 

A Deputada Paula Santos (PCP) referiu que a pandemia causada pela doença COVID-19 exigia 

uma evolução na resolução dos problemas pendentes relativos à contratação de funcionários na 

escola pública, tendo emergido uma necessidade de maior desinfeção e cuidado nas escolas e 

identificadas a necessidade de contratação de 5000 funcionários para a escola pública. O PCP 

propunha que existisse um reforço na contratação e ainda era tempo de o Governo atuar. Havia 

condições para o Governo dotar todas as escolas dos funcionários necessários, nomeadamente 

dos que estavam com contratos precários, pois se era necessário celebrar quatro contratos a 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115768
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45181
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142870335/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45276
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termo certo, tal significava que estes funcionários eram necessários. Solicitou que o Governo 

procedesse à contratação dos funcionários necessários e integrasse os funcionários precários. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) manifestou que o BE concordava com o referido e defendia 

também a redução do número de alunos por turma, implicando, necessariamente, um reforço de 

pessoal docente e não docente. Existia a necessidade de reforçar o número de contratações e a 

vinculação dos assistentes operacionais, nomeadamente durante a pandemia. Referiu também 

que o Governo não explicava o racional das contratações e se estas eram para substituir os 

funcionários que se tinham aposentado, tarefeiros ou outros. O reforço na contratação de 

funcionários na escola pública era insuficiente e a termo certo até agosto de 2021, sendo 

necessário cumprir as necessidades do sistema educativo, acrescidas pela pandemia causada 

pela doença COVID-19. 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola 

Secundária de Serpa. 

 

Adiado por solicitação do PSD. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo 

que proceda à imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

Adiado por solicitação do PSD. 

 

 

10. Discussão do Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a 

realização urgente de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

Adiado por solicitação do PSD. 

 

 

11.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 484/XIV/1.ª (BE) - Cria um teto 

máximo para o valor das propinas de 2º, 3º ciclos de estudos e pós-graduações no 

ensino superior público. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, 

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

PEV e da IL. 

 

 

12.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 492/XIV/1.ª (PCP) - Eliminação 

das propinas no Ensino Superior Público. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, 

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

PEV e da IL. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45245
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45277
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45184
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45210
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13.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a 

alteração do valor das propinas dos cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos 

de estudos no Ensino Superior Público. 

 

Apresentou a Deputada relatora Isabel Lopes (PSD). 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, 

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

PEV e da IL. 

 

 

14.  Apreciação e votação de admissibilidade de petições 

 

• Petição n.º 123/XIV/1.ª - Alteração dos intervalos a concurso dos docentes, 

nomeadamente o ponto 8 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 

Colocada à votação, a admissão da petição foi aprovada unanimidade pelos Deputados 

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

PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

O PSD indicou como Deputada relatora Carla Madureira. 

 

 

• Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 

Colocada à votação, a admissão da petição foi aprovada unanimidade pelos Deputados 

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

PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

O BE indicou como Deputada relatora Joana Mortágua. 

 

 

15.  Discussão e votação do requerimento do CHEGA para audição do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a 

decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem 

frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. 

 

Apresentou o requerimento o Deputado André Ventura (CH). 

 

Intervieram os Deputados Tiago Estevão Martins (PS) referindo que o requerimento estava 

ultrapassado no tempo e o PS iria votar contra. A Deputada Joana Mortágua (BE), informou que 

o BE também votaria contra, enumerando as razões para tal. A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-

PP) informou que não subscrevia todas as considerações do requerimento, mas tendo em conta 

a gravidade da situação, votaria favoravelmente. 

 

Colocado à votação, o requerimento foi rejeitado por maioria com os votos contra dos Deputados 

presentes do PS e do BE, votos a favor do PSD e do CDS-PP. Registou-se a ausência dos 

Deputados do PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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16.  Discussão e votação do requerimento do CDS-PP para audição do Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dar explicações sobre o panorama do 

alojamento estudantil universitário. 

 

Apresentou o requerimento a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP). 

 

Colocado à votação, o requerimento foi aprovado unanimidade pelos Deputados presentes do 

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

do PEV e da IL. 

 

 

17.  Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior para esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos 

clamorosos na execução Plano Nacional para o Alojamento no Ensino 

Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a 

insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020/2021 

 

Apresentou o requerimento a Deputada Cláudia André (PSD). 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que deveria existir cuidado na adjetivação nos 

títulos das iniciativas apresentadas. 

 

Colocado à votação, o requerimento foi aprovado unanimidade pelos Deputados presentes do 

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

do PEV e da IL. 

 

 

18.  Outros assuntos 

 

 

 

19.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 06 de outubro – 15h30 

 

• Audição da Parque Escolar E.P.E. a requerimento do BE, sobre obras em 

atraso, nomeadamente na Escola Secundária João de Barros, em Corroios 

 

• Audição da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino 

de Música, a requerimento do PSD, para que sejam prestados todos os 

esclarecimentos sobre como vai ser reparado o resultado desastroso do 

concurso para financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 
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A reunião foi encerrada às 18:59 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 29 de setembro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 06 de outubro de 2020.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 

 Alexandre Poço 

 Ana Rita Bessa 

 António Cunha 

 Bebiana Cunha 

 Bruno Aragão 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Isabel Lopes 

 Joana Mortágua 

 João Cotrim de Figueiredo 

 Lúcia Araújo Silva 

 Luís Leite Ramos 

 Luís Monteiro 

 Maria Begonha 

 Maria da Graça Reis 

 Maria Gabriela Fonseca 

 Maria Joaquina Matos 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Anabela Rodrigues 

 André Ventura 

 Eduardo Barroco de Melo 

 Elza Pais 

 Nuno Fazenda 

 Palmira Maciel 

 Paula Santos 

 Sílvia Torres 

 Telma Guerreiro 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Mariana Silva 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Ana Mesquita 

 


