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20.outubro.2020 – Sala do Senado 

 

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

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala do Senado 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 dos dias 06, 07 e 13 de outubro de 2020 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Relatórios de audiências 

 

• À Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL)  

 

• À Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros  

 

• À Orquestra Geração  

 

3.2.  Baixa de Iniciativas 

 

• Projeto de Resolução n.º 708/XIV/2.ª (PEV) - Pela reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Esmoriz (Ovar). 

 

• Projeto de Resolução n.º 710/XIV/2.ª (PEV) - Pelo recomeço urgente das obras de 

requalificação da Escola Secundária da Sertã. 

 

• Projeto de Resolução n.º 713/XIV/2.ª (PEV) - Autonomia administrativa, pedagógica e 

científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

• Projeto de Resolução n.º 716/XIV/2.ª (PEV) - Atribuição de direitos devidos aos 

professores. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45380
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45382
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45390
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45395
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• Projeto de Resolução n.º 721/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que, com 

urgência, programe, agende e execute as necessárias obras para ampliação e 

requalificação da escola secundária de Porto de Mós. 

 

• Projeto de Resolução n.º 722/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a ampliação e reabilitação da Escola Secundária Raul Proença, do 

agrupamento de escolas Raul Proença, do concelho das Caldas da Rainha, distrito de 

Leiria. 

 

• Projeto de Resolução n.º 730/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao governo que promova uma 

solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola Superior de Gestão da Idanha-

a-Nova e do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

 

3.3. Pedido de audiência da FENPROF   

 

3.4. Substituições/integrações na 8.ª Comissão  

 

 

4. Audição conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), por requerimento 

do PSD, sobre a atual e futura situação de financiamento das instituições de ensino 

superior constante nas propostas do Governo no quadro do Orçamento do Estado para 

2021 – 15h30 – confirmada. 

 

 

5. Audição de peticionários da 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 – 17h00 – confirmada. 

 

✓ Subscritores: 4703 

✓ Deputada relatora: Carla Madureira (PSD) 

 

 

6. Audiência à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, para 

apresentar a situação e o impacto do corte no financiamento da escolaridade dos alunos 

nos estabelecimentos de ensino especial – 17h45 – confirmada. 

 

 

7. Discussão conjunta dos: 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45401
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45402
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45412
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
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     Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola Secundária de 

Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização urgente 

de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 

urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

 Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola Secundária 

de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a requalificação da 

Escola Secundária de Serpa.  

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao público 

de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. 

 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de apoio 

ao desporto. 

 

 

10.  Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de progresso referente à aprovação, 

entrada em vigor e regulamentação das leis da 1.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura. 

 

• Deputado relator: João Cotrim de Figueiredo (IL). 

 

11.  Discussão e votação do texto conjunto dos projeto de Voto N.º 339/XIV/2.ª (PSD) – “De 

saudação a António Félix da Costa vencedor do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E 

de 2020” e projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação a António Félix 

da Costa pela conquista do título de campeão do mundo de Fórmula E” 

 

 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 341/XIV/2.ª (PS) – “De saudação a Elvira 

Fortunato pela atribuição do “Horizon Impact Award 2020” 

 

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=45332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115897&ACT_TP=VOT
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13.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

• Deputada autora do parecer: Porfírio Silva (PS) 

 

 

14.  Outros assuntos 

 

 

15.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 22 de outubro – 14h00 às 15h00 

  

• Dia 22 de outubro – Pós-plenário  

  

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

• Dia 29 de outubro – 16h00 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente deu conta de que tinha sido solicitado o adiamento do ponto 7 pelo BE, dos 

pontos 8 e 9 pelo PCP e dos pontos 12 e 13 pelo PSD. 

 

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

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

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

  

 

2. Aprovação de atas 

  

As atas das reuniões dos dias 06, 07 e 13 de outubro de 2020 foram aprovadas por 

unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-PP, registando-se a 

ausência dos Deputados do BE, do PAN, do PEV e da IL. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
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3. Comunicações do Presidente 

 

3.2. Relatórios de audiências 

 

• Relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) – 

Deputado piloto: Alexandre Poço (PSD) - Apresentar um plano de segurança e as 

preocupações para a criação de medidas que visem o reforço da segurança no campus 

da Universidade. 

 

O relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-

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

 

• Relatório da audiência à Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros – 

Deputado piloto: Fernando José (PS) - debater sobre a suspensão das obras de 

requalificação da Escola Secundária João de Barros. 

 

O relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-

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

 

• Relatório da audiência à Orquestra Geração – Deputado piloto: Cristina Mendes da 

Silva (PS) - apresentar o projeto de intervenção social através da música - sentem 

dificuldades na alocação de professores por parte do ME. 

 

O relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-

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

 

 

3.2.  Baixa de Iniciativas 

 

O Presidente informou que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução abaixo 

referidos e que os respetivos Grupos Parlamentares tinham solicitado a sua discussão na 

sessão plenária. 

 

• Projeto de Resolução n.º 708/XIV/2.ª (PEV) - Pela reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Esmoriz (Ovar). 

 

• Projeto de Resolução n.º 710/XIV/2.ª (PEV) - Pelo recomeço urgente das obras de 

requalificação da Escola Secundária da Sertã. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45380
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45382
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• Projeto de Resolução n.º 713/XIV/2.ª (PEV) - Autonomia administrativa, pedagógica e 

científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. 

 

• Projeto de Resolução n.º 716/XIV/2.ª (PEV) - Atribuição de direitos devidos aos 

professores. 

 

• Projeto de Resolução n.º 721/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que, com 

urgência, programe, agende e execute as necessárias obras para ampliação e 

requalificação da escola secundária de Porto de Mós. 

 

• Projeto de Resolução n.º 722/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, 

com urgência, a ampliação e reabilitação da Escola Secundária Raul Proença, do 

agrupamento de escolas Raul Proença, do concelho das Caldas da Rainha, distrito de 

Leiria. 

• Projeto de Resolução n.º 730/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao governo que promova uma 

solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola Superior de Gestão da Idanha-

a-Nova e do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

3.5. Pedido de audiência da FENPROF – Federação Nacional de Professores   

 

Apreciado o pedido de audiência da FENPROF – Federação Nacional de Professores, para 

questionar a criação do grupo de recrutamento da Intervenção Precoce, foi deliberado realizá-

la numa reunião da Comissão, após a conclusão dos trabalhos do Orçamento do Estado para 

2021. 

 

3.6. Substituições/integrações na 8.ª Comissão  

 

O Presidente informou que tinha sido integrada na Comissão a Deputada Cláudia Santos (PS) 

em substituição da Deputada Anabela Rodrigues (PS). 

 

4. Audição conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), por requerimento 

do PSD, sobre a atual e futura situação de financiamento das instituições de ensino 

superior constante nas propostas do Governo no quadro do Orçamento do Estado para 

2021  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação (identificada na página da 

Comissão) do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e lembrou a grelha de tempos da 

audição. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45390
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45395
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45401
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45402
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45412
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115999
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115999
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O Deputado Duarte Marques (PSD) agradeceu o trabalho das instituições de ensino superior e 

referiu que o Governo faz muitas promessas, mas há subfinanciamento e dificuldades das 

instituições. Perguntou depois o que falta o Governo pagar em relação ao Orçamento do 

Estado de 2020, se haverá reforço para a acção social até ao fim do ano, qual o apoio recebido 

pelo aumento de despesas resultante da Covid 19 e o financiamento especial para os 

equipamentos de protecção individual dos alunos dos cursos de saúde. Questionou ainda se 

tendo em conta a redução do valor das propinas, haverá compensação por parte do Estado 

para o futuro, qual o ponto de situação da execução do Orçamento do Estado e o pagamento 

do reforço, qual a relevância do plano de resiliência no ensino superior e no alojamento e qual 

a situação do alojamento estudantil e da construção de residências, sendo que há informação 

de que os juros dos empréstimos podem chegar a 4%. 

 

Os representantes do CRUP referiram o seguinte, em síntese: 

1. Espera-se que seja paga em novembro a 2.ª tranche correspondente à compensação 

do valor das propinas;  

2. O número de camas de alojamento estudantil diminuiu, atenta a necessidade de 

distanciamento, o número de alunos aumentou e as instituições de ação social tiveram 

uma diminuição significativa de receita, pelo que terá de se encontrar uma solução até 

ao fim do ano; 

3. O plano de resiliência está muito focado na ciência e na investigação, mas não no 

ensino superior, havendo necessidade de incluir no mesmo o aumento do alojamento e 

o acréscimo de custos da transição digital para este nível de ensino; 

4. Há várias dificuldades ao nível dos acordos a celebrar para a disponibilização de mais 

alojamento estudantil e deve ser ponderada a construção de mais residências; 

5. O ensino superior precisa de fazer a modernização do alojamento já existente, 

nomeadamente das residências estudantis e de aumentar o número de camas 

disponíveis; 

6. Há necessidade de o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério 

da Saúde clarificarem o procedimento no que se refere à disponibilização dos 

equipamentos de protecção social aos alunos dos cursos de saúde a fazerem 

formação nos hospitais, chamando ainda a atenção para a especificidade dos alunos 

de medicina dentária que trabalham nas clínicas das Universidades e cujos 

equipamentos de protecção são mais dispendiosos e não são comparticipados; 

7. Não foi dado apoio para o acréscimo de custos para os artigos de proteção no âmbito 

do COVID.  

 

Os representantes do CCISP entregaram documentos com a quantificação dos custos 

decorrentes do Coronavírus e uma proposta de alteração do artigo 152.º do Código do IRS, no 

sentido de os Serviços de Ação Social das Instituições de Ensino Superior, à semelhança das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, poderem beneficiar do incentivo de 0,5% 

previsto no n.º 2 do mesmo (disponíveis na página da Comissão). Referiram depois o seguinte, 

em síntese: 

1. O aumento de custos decorrente do Coronavírus ascende actualmente a 13,8 milhões 

de euros;  

2. Prevê-se a transferência em novembro das verbas respeitantes à compensação da 

redução dos valores das propinas; 

3. Há despesas adicionais e diminuição de receitas a nível de acção social; 

4. Cumprem todas regras de segurança para evitar a propagação do vírus e não houve 

ainda nenhum apoio às instituições para esse efeito; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115999
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5. Há áreas do ensino superior previstas no plano de resiliência, mas é necessário incluir 

a previsão de verbas para melhoria das instalações e implementação do plano 

tecnológico e inovação; 

6. Pedem o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 115/2019, que 

recomenda ao Governo que lance o processo de construção da Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal; 

7. Solicitam uma taxa reduzida de IVA ou a isenção para projectos de investigação e 

obras inerentes; 

8. Propõem a alteração do artigo 152.º do Código do IRS, no sentido de os Serviços de 

Ação Social poderem beneficiar do incentivo de 0,5% previsto no n.º 2 do mesmo; 

9. Em sede de benefícios fiscais, propõem a majoração às empresas do valor das 

propinas que pagarem aos seus funcionários; 

10. Pedem um programa específico para recuperação de residências de estudantes e 

construção. 

 

Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Luís Monteiro (BE), Alma Rivera 

(PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Isabel Lopes (PSD), pronunciando-se sobre a matéria e 

pedindo esclarecimentos complementares. 

 

 Os representantes do CRUP informaram depois o seguinte, em síntese: 

1. O Governo está a cumprir o contrato de legislatura, que dá estabilidade, mas há 

alterações posteriores e agora existe o plano de resiliência, que deve ser aproveitado; 

2. Há um grupo de apoio psicológico, na área da acção social; 

3. Houve um crescimento do número dos estudantes, mas é necessário tomar medidas, 

para não permitir o abandono escolar; 

4. Há necessidade de reforço da acção social; 

5. Querem discutir o plano de resiliência com o Governo; 

6. O valor da redução das propinas está refletido nas verbas do Orçamento do Estado. 

 

Os representantes do CCISP informaram depois o seguinte, em síntese: 

1. O contrato de legislatura dá estabilidade e os acréscimos são incorporados no ano 

seguinte no Orçamento do Estado, mas este ano há circunstâncias excepcionais, 

resultantes do COVID, com redução da receita (nomeadamente resultante das medidas 

de distanciamento nas residências) e aumento das despesas (designadamente para 

implementação das medidas de segurança); 

2. Estão a contratar terapeutas ocupacionais, para trabalharem com os estudantes e 

preservarem a sua saúde mental; 

3. O quadro comunitário de apoio tem de incluir o ensino superior; 

4. Defendem a criação da possibilidade de os politécnicos poderem ministrar 

doutoramentos; 

5. O acesso ao ensino superior dos alunos originários do ensino profissional e artístico foi 

muito responsável, com uma taxa de aprovação pouco superior a 50%; 

6. O acesso aos politécnicos regista um grande acréscimo; 

7. O ensino à distância e o desdobramento de turmas permitiu oportunidades a nível de 

inovação pedagógica, que tem de ser desenvolvida; 

8. Há necessidade de mais apoio social e monitorização, para evitar o abandono dos 

alunos; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43724


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 41/XIV/ 2.ª SL 

 

9 
 

9. Há muitos estudantes com propinas em atraso, o que gera pressão a nível da 

tesouraria das instituições, pelo que precisam de planos de pagamento e medidas para 

evitar o abandono. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, disponível na página da Comissão, o qual constitui 

parte integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta 

sede. 

 

  

5. Audição de peticionários da 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  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação dos peticionários (identificada na 

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

 

Os peticionários (cuja petição tem 4.703 subscritores) referiram o seguinte, em síntese: 

1. A petição visa corrigir dificuldades do concurso de docentes, que causa a falta de 

professores locais no país; 

2. Explicitaram os passos do concurso, de horários completos a horários por intervalos de 

horas e realçaram que os docentes não podem acumular as suas funções com outras; 

3. Os docentes não recebem subsídio de refeição se não tiverem no mínimo 4h de 

trabalho e podem receber menos do que o ordenado mínimo; 

4. A posição de um professor no concurso é independente da sua graduação; 

5. Um professor contratado não sabe onde vai ser colocado e quanto vai ganhar, prática 

que contraria a legislação do trabalho; 

6. A Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) fez um estudo que tem dados 

sobre o número de professores e a sua precariedade e diz que as autarquias devem ter 

uma palavra a dizer, atenta a transferência de competências para as mesmas a nível 

de educação; 

7. O problema do concurso de docentes e da sua precariedade afeta docentes, alunos e 

encarregados de educação e tem reflexos nas aprendizagens.  

 

 

Intervieram depois os Deputados Lúcia Araújo Silva (PS), Carla Madureira (PSD, relatora da 

petição), Alexandra Vieira (BE) e Paula Santos (PCP), pronunciando-se sobre a matéria e 

pedindo esclarecimentos complementares. 

 

Os peticionários referiram depois o seguinte, em síntese: 

1. A norma travão é muito injusta e cria desigualdades entre os professores; 

2. Há alunos sem professores, em grande parte devido a esta norma; 

3. Os professores com um horário de 8 horas têm 8 turmas e 8 horas de reuniões para 

além das aulas; 

4. Aos professores com 16 horas, mas que lecionem em 2 escolas, 8 horas em cada uma, 

não são contados 30 dias de serviço; 

5. Propõem que os horários incompletos passem para completos, para se resolver a 

situação dos professores; 

6. Os professores com menos de 16 horas não têm direito ao subsídio de desemprego; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115999
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13490
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116000
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7. Muitos professores contratados, no final de agosto não sabem onde vão trabalhar em 1 

de setembro; 

8. Propõem que seja feita uma audição pública de todos os agentes educativos, incluindo 

professores, directores escolares, pais e encarregados de educação. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, estando a gravação e o documento remetido pelos 

peticionários disponíveis na página da Comissão, constituindo parte integrante desta ata, pelo 

que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

6. Audiência à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, para 

apresentar a situação e o impacto do corte no financiamento da escolaridade dos alunos 

nos estabelecimentos de ensino especial  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação (identificada na página da 

Comissão) da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) e 

lembrou a grelha de tempos da audiência. 

 

A delegação da AEEP referiu o seguinte, em síntese: 

1. Estão em causa 10 estabelecimentos de ensino especial, com alunos que lhes são 

encaminhados pelo Ministério da Educação; 

2. Têm um financiamento de 500€/mês por aluno, o qual não tem actualização desde 

2008; 

3. Estes estabelecimentos representam uma oferta fundamental, pelo que faz sentido 

existirem; 

4.  As negociações com o Governo para a actualização dos valores do respectivo 

financiamento não foram incluídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva; 

5. A situação actual destes estabelecimentos é dramática; 

6. Distribuíram um memorando com o valor que propõem (disponível na página da 

Comissão) e apelam a que seja levado em conta no âmbito da discussão do 

Orçamento do Estado para 2021. 

 

Interveio depois um representante de um dos estabelecimentos, o Colégio Bola de Neve, que 

referiu o seguinte: 

1. Estão há vários anos com baixa de financiamento; 

2. Não sabem quanto vão receber de verba em 2020/2021; 

3. O financiamento do transporte e alimentação é cortado quando os alunos não vão à 

escola, mas o Colégio tem de os pagar, sendo que os alunos faltam sem aviso; 

4. Neste momento não têm grande capacidade para manter o Colégio. 

 

Intervieram depois os Deputados Alexandra Tavares de Moura (PS), Cláudia André (PSD), Ana 

Rita Bessa (CDS-PP) e Alexandra Vieira (BE), que expressaram a respectiva posição e 

pediram esclarecimentos complementares.  

 

Na sequência do debate, a delegação da AEEP referiu o seguinte, em síntese: 

1. Os colégios não fazem parte do sector social, pelo que a sua situação não tem sido 

tratada por nenhum grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Educação; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116001
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116001
https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116001
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116001
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2. Recebem menos do que o sector social paga na ocupação de tempos livres e são 

estabelecimentos de educação; 

3. Só existem em Lisboa e na margem sul desta cidade; 

4. A verba necessária é inferior a 1.000.000€; 

5. Alguns colégios têm mais valências do que a educação e têm de ir buscar verbas para 

a educação às outras actividades. 

 

Interveio depois o representante do Externato Alfred Binet que referiu o seguinte: 

 

1. Os alunos têm várias dificuldades, o que requer uma grande equipa de apoio; 

2. Têm dado resposta, em turmas pequenas, com o agrado das famílias; 

3. Recebem um financiamento mensal de 511€; 

4. Têm tido muitas reuniões com o Ministério da Educação, mas não sabem se este quer 

que os colégios se mantenham; 

5. Têm ordenados em atraso e dificuldades em manterem os recursos humanos; 

6. A pandemia gerou uma diminuição dos serviços, mas manteve os mesmos custos; 

7. Ainda não receberam as verbas da mensalidade de setembro. 

 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, estando a gravação e o documento remetido pela 

AEEP disponíveis na página da Comissão, constituindo parte integrante desta ata, pelo que se 

dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

 

7. Discussão conjunta dos: 

 

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

Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 633/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

imediata requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

      Projeto de Resolução n.º 655/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a realização urgente 

de obras na Escola Secundária de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 676/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que promova, com 

urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa. 

 

 Projeto de Resolução n.º 681/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação urgente da Escola Secundária 

de Serpa. 

 

     Projeto de Resolução n.º 703/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a requalificação da 

Escola Secundária de Serpa.  

 

Adiado a pedido do BE. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116001
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=45332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45374
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8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 674/XIV/2.ª (IL) - Pela abertura gradual ao público 

de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. 

 

Adiado a pedido do PCP. 

 

9. Discussão do Projeto de Resolução 689/XIV/2.ª (BE) – Pela criação de um fundo de apoio 

ao desporto. 

 

Adiado a pedido do PCP. 

 

10.  Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de progresso referente à aprovação, 

entrada em vigor e regulamentação das leis da 1.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura. 

 

O parecer, de que foi relator o Deputado João Cotrim de Figueiredo (IL), foi aprovado por 

unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do CDS-PP e do PEV, registando-se a 

ausência dos Deputados do PCP, do PAN e da IL. 

 

11.  Discussão e votação do texto conjunto dos projeto de Voto N.º 339/XIV/2.ª (PSD) – “De 

saudação a António Félix da Costa vencedor do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E 

de 2020” e projeto de Voto N.º 345/XIV/2.ª (CDS-PP) – “De congratulação a António Félix 

da Costa pela conquista do título de campeão do mundo de Fórmula E” 

 

O texto do voto de congratulação a António Félix da Costa foi assumido pela Comissão e 

aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do CDS-PP e do PEV, 

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

 

O PSD e o CDS-PP informaram que retiravam os seus votos. 

 

12.  Discussão e votação do projeto de Voto N.º 341/XIV/2.ª (PS) – “De saudação a Elvira 

Fortunato pela atribuição do “Horizon Impact Award 2020” 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

13.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

Adiado a pedido do PSD. 

 

 

14.  Outros assuntos 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115869&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115902&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=115897&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
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O Presidente da Comissão referiu que o PCP tinha questionado o adiamento sucessivo da 

discussão dos Projetos de Resolução da Escola Secundária de Serpa (ponto 7) e perguntou se a 

mesma podia ser agendada para a reunião do dia 22, começando esta às 13h45, tendo havido 

acordo. 

 

A pedido de vários Deputados foi consensualizado que atentos os trabalhos do Orçamento do 

Estado, não se realizariam audições ou audiências na reunião do dia 26, sendo esta reduzida 

aos pontos estritamente necessários. 

 

15.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 22 de outubro – 13h45 às 15h00 

  

✓ Audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal 

 

• Dia 22 de outubro – Pós-plenário  

  

✓ Audição do Ministro da Educação, por requerimentos do PSD, do BE e do PAN. 

 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 

✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do BE 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Reunião Ordinária 

 

• Dia 29 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da 

apreciação na especialidade do Orçamento do Estado 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Educação no âmbito da apreciação na especialidade do 

Orçamento do Estado 

 

 

 

 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 41/XIV/ 2.ª SL 

 

14 
 

A reunião foi encerrada às 19:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 20 de outubro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 2 de dezembro 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 
 João Cotrim de Figueiredo 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Leite Ramos 
 Luís Monteiro 
 Maria Begonha 
 Maria da Graça Reis 
 Maria Gabriela Fonseca 
 Maria Joaquina Matos 
 Mariana Silva 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Alexandra Vieira 
 Alma Rivera 
 Duarte Marques 
 Eduardo Barroco de Melo 
 João Pinho de Almeida 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Miguel Matos 
 Nuno Fazenda 
 Palmira Maciel 
 Pedro Alves 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Joana Mortágua 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Mesquita 
  

 

 

  


