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26.fevereiro.2020 – 10h30 

 

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020, pelas 10:30 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 5 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 

 

• Reunião de 18 e 19 de fevereiro de 2020 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Audição de várias entidades na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, sobre a violência e racismo no desporto 

 

 

3.2. Relatório da audiência com a Torcida Verde - Associação Leonina para o Desporto e 

Ocupação de Jovens, que decorreu no dia 12 de fevereiro de 2020 

 

 

3.3. Relatório da audiência com a UESPT Portugal - UNIÃO EUROPEIA DESPORTO PARA 

TODOS, que decorreu no dia 13 de fevereiro de 2020 

 

 

3.4. Relatório da audiência com a Confederação Portuguesa do Yoga, que decorreu no dia 18 

de fevereiro de 2020 

 

 

3.5. Pedido de audiência de José Lourenço – Presidente da Direção da APEE Escola 

Secundária João de Barros 

 

 

3.6. Pedido de audiência de Ana Cariano, mãe de um aluno que por motivo de doença fez os 

exames do ensino secundário na 2.ª fase e pretende que os resultados sejam levados em 

conta na 1.ª fase de candidatura ao ensino superior 

 

 

4. Audição, com carácter de urgência, do Presidente do Conselho de Administração da 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Professor Doutor Alberto Amaral, 

por requerimento do Deputado Único Representante da Iniciativa Liberal, para prestar 

esclarecimentos sobre a recusa do pedido de acreditação do Ciclo de Mestrado Integrado em 

Medicina da Universidade Católica Portuguesa – 10h30 - Confirmada 

 

 

5. Audição da Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Isabel 

Maria Gil, por requerimento do CDS-PP, sobre a não aprovação do pedido de acreditação do 
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ciclo de Mestrado Integrado em Medicina daquela Universidade, pela Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) – 11h30 - Confirmada 

 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução  

 

• 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. 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução nº 178/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Básica Dr. Augusto Louro, no concelho do Seixal 

 

 

8. Outros assuntos 

 

 

9. Data da próxima reunião  

 

• 03 de março de 2020 – 14:30 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão apresentou uma nota de tristeza e condolências pela morte do Senhor 

Deputado João Ataíde das Neves, saudando a família. 

 

Seguidamente propôs a alteração à Ordem do Dia com o adiamento do ponto 7 por solicitação do 

PS. 

 

A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por maioria pelos Deputados presentes do PS, do PSD, 

do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN, e da IL, com abstenção da Deputada Gabriela Fonseca. 

Registou-se a ausência do PEV. 

 

 

2. Aprovação de atas 

 

As atas das reuniões da Comissão realizadas nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020 foram 

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

PAN, e da IL, com abstenção da Deputada Gabriela Fonseca. Registou-se a ausência do PEV. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. O Presidente da Comissão informou que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, na sequência da aprovação, em 19.2.2020, do requerimento apresentado 

pelo Grupo Parlamentar do PCP, tinha agendado a realização, no dia 3 de março, terça-feira, das 

http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44016
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44053
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44053
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44327
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seguintes audições, para as quais convidava os Senhores Deputados da Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto a participar, querendo: 

 

14h30 – Ministro da Administração Interna, Secretário de Estado da Juventude e Deporto e 

Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto 

16h30 – Liga Portuguesa de Futebol Profissional  

 

Interveio a Deputada Cláudia André (PSD) questionando como se poderia suprimir a sobreposição 

de reuniões entre a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 

 

O Presidente da Comissão informou que seria importante aos Deputados da Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto estarem presentes na audição da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional, dado que estava incluída no requerimento do BE. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) questionou quando seriam as audições ao Responsável pelo 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), Anabela Serrão, sobre os Resultados 

nacionais recentemente apresentados no relatório PISA 2018 e ao Responsável pelo Programa 

PISA para as escolas nos Municípios, sobre um projeto articulado com o programa PISA 

internacional e nacional, por requerimento do PAN. 

 

O Presidente da Comissão informou que estas seriam calendarizadas de acordo com o Grupo 

Parlamentar (GP) requerente. 

 

3.2. Relatório da audiência com a Torcida Verde - Associação Leonina para o Desporto e 

Ocupação de Jovens, que decorreu no dia 12 de fevereiro de 2020 

O relatório da audiência com a Torcida Verde foi aprovado por maioria pelos Deputados presentes 

do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN, e da IL, com abstenção da Deputada Gabriela 

Fonseca. Registou-se a ausência do PEV. 

 

3.3. Relatório da audiência com a UESPT Portugal - UNIÃO EUROPEIA DESPORTO PARA 

TODOS, que decorreu no dia 13 de fevereiro de 2020 

O relatório da audiência com a UESPT Portugal - UNIÃO EUROPEIA DESPORTO PARA TODOS 

foi aprovado por maioria pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP, 

do PAN, e da IL, com abstenção da Deputada Gabriela Fonseca. Registou-se a ausência do PEV. 

 

3.4. Relatório da audiência com a Confederação Portuguesa do Yoga, que decorreu no dia 18 

de fevereiro de 2020 

O relatório da audiência com a Confederação Portuguesa do Yoga foi aprovado por maioria pelos 

Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN, e da IL, com abstenção 

da Deputada Gabriela Fonseca. Registou-se a ausência do PEV. 

3.5. Pedido de audiência de José Lourenço – Presidente da Direção da APEE Escola 

Secundária João de Barros 

O Presidente da Comissão deu conta do pedido de audiência de José Lourenço – Presidente da 

Direção da APEE Escola Secundária João de Barros para falar sobre a suspensão das obras de 

requalificação da Escola Secundária João de Barros. A audiência foi distribuída em formato 

Deputado-piloto ao PS. 

 

3.6. Pedido de audiência de Ana Cariano, mãe de um aluno que por motivo de doença fez os 

exames do ensino secundário na 2.ª fase e pretende que os resultados sejam levados em 

conta na 1.ª fase de candidatura ao ensino superior 
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O Presidente da Comissão deu conta do pedido de audiência de Ana Cariano para falar sobre a a 

sua pretensão de que os resultados sejam levados em conta na 1.ª fase de candidatura ao ensino 

superior. A audiência foi distribuída em formato Deputado-piloto ao PSD. 

 

 

4. Audição, com carácter de urgência, do Presidente do Conselho de Administração da 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Professor Doutor Alberto Amaral, 

por requerimento do Deputado Único Representante da Iniciativa Liberal, para prestar 

esclarecimentos sobre a recusa do pedido de acreditação do Ciclo de Mestrado Integrado em 

Medicina da Universidade Católica Portuguesa – 10h30  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Presidente do Conselho de Administração da 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), Professor Doutor Alberto Amaral. 

Seguidamente deu conta da grelha de tempos e deu a palavra para uma intervenção inicial ao 

Deputado João Cotrim de Figueiredo (IL), que apresentou o requerimento, colocando várias 

questões, nomeadamente a forma e mecanismo de decisão da A3ES e esfera das suas 

competências, como são escolhidas as comissões de avaliação externa, concretamente a do curso 

de medicina na Universidade Católica, com quem os membros desta comissão de avaliação falaram 

durante a elaboração do relatório e em que altura é que o parecer da ordem dos médicos foi 

facultado à mesma. Abordou também o dossiê da Universidade Católica. De seguida o Presidente 

da Comissão deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação 

e Acreditação do Ensino Superior para uma intervenção inicial. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Luís Leite Ramos (PSD), Luís 

Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN), e João 

Cotrim de Figueiredo (IL) que apresentaram várias questões e observações, tendo o Presidente do 

Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior respondido 

de forma global às questões colocadas, nomeadamente referindo que neste período de 

funcionamento da A3ES tinham sido encerradas 21 instituições de ensino privadas, mais de 2700 

cursos, em que 90% tinham sido encerradas a pedido das próprias intuições. Referiu que o processo 

de acreditação do curso de medicina na Universidade Católica foi um processo complexo. Referiu 

que a Lei obrigava à audição das Ordens profissionais, mas que não limitava a A3ES nas suas 

decisões, tendo esta já decidido contra um parecer negativo da comissão de avaliação externa. No 

caso da acreditação do curso de medicina na Universidade Católica, ambos os pareceres tinham 

sido negativos. 

 

O vídeo integral da reunião está disponível na página da audição e constitui parte integrante desta 

ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

5. Audição da Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Isabel 

Maria Gil, por requerimento do CDS-PP, sobre a não aprovação do pedido de acreditação do 

ciclo de Mestrado Integrado em Medicina daquela Universidade, pela Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) – 11h30 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à Reitora da Universidade Católica Portuguesa, 

Professora Doutora Isabel Maria Gil. Seguidamente deu conta da grelha de tempos e deu a palavra 

para uma intervenção inicial à Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), que apresentou o requerimento, 

colocando várias questões, resumidamente, que na audição da A3ES tinha sido referido que 

estaríamos a meio de um processo e que seria algo sui generis a Assembleia da República (AR) se 

querer inteirar de um processo que não estaria concluído. Referiu que era relevante a AR ser 

informada sobre este processo que considerou já ter sido concluído, até porque, a Universidade 

Católica já teria iniciado um novo processo de acreditação. Questionou se já era conhecida a nova 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114452
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114452
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comissão de avaliação externa (CAE), os detalhes sobre esse processo de acreditação, 

nomeadamente sobre as horas de contacto clínico por parte dos estudantes do curso de medicina 

na Universidade Católica e qual o entendimento sobre o relatório negativo da CAE sobre o anterior 

processo de acreditação deste curso. De seguida o Presidente da Comissão deu a palavra à Reitora 

da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Isabel Maria Gil para uma intervenção 

inicial. 

 

Intervieram depois os Deputados Carla Sousa (PS), Luís Leite Ramos (PSD), Luís Monteiro (BE), 

Ana Mesquita (PCP), Bebiana Cunha (PAN), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Ana Rita Bessa (CDS-

PP), que apresentaram várias questões e observações, tendo a Reitora da Universidade Católica 

Portuguesa e o Professor Doutor António Medina de Almeida respondido de forma global às 

questões colocadas, nomeadamente que não existia nenhuma comissão de avaliação indicasse em 

absoluto que todos os princípios e todas as disciplinas em que era apresentado pela instituição 

proponente estava absolutamente de acordo com a visão daquilo que eram os elementos da CAE. 

Clarificou também todas as questões colocadas quanto ao processo de acreditação do curso de 

medicina na Universidade Católica, nomeadamente corpo clínico, horas de contacto dos alunos com 

os pacientes, entre outros. 

 

O vídeo integral da reunião está disponível na página da audição e constitui parte integrante desta 

ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução  

 

• 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. 

 

 

Foram feitas intervenções iniciais pelos Deputados Ana Mesquita (PCP), Alexandra Vieira (BE), 

Tiago Estevão Martins (PS) e Cláudia André (PSD).  

 

Procedeu-se depois à votação da proposta de alteração apresentada pelo PS e da proposta de texto 

de fusão apresentada pelo PCP e pelo BE. 

 

Fizeram declarações finais os Deputados Cláudia André (PSD), Ana Mesquita (PCP), Alexandra 

Vieira (BE) e Tiago Estevão Martins (PS). 

 

A gravação áudio está disponível nos projetos de resolução. 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução nº 178/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Básica Dr. Augusto Louro, no concelho do Seixal 

 

Este ponto foi adiado. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114453
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114453
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44016
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44016
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44053
http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=44053
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44327
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8. Outros assuntos 

 

Foi validada pela Comissão a indicação feita pelo BE e pelo PCP dos Deputados José Manuel 

Pureza (BE) e António Filipe (PCP) para participarem no júri do Prémio Barbosa de Melo, em 

representação desta Comissão. 

 

 

9. Data da próxima reunião  

 

O Presidente da Comissão informou da data da próxima reunião e audições agendadas. 

 

• 03 de março de 2020 – 14:30 

 

14h30 – Ministro da Administração Interna, Secretário de Estado da Juventude e Deporto e 

Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto 

 

16h30 – Liga Portuguesa de Futebol Profissional  

 

A reunião foi encerrada às 13:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 26 fevereiro 2020. 

 

O PRESIDENTE  

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 10 de março de 2020.
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Folha de Presenças 
 

Alexandra Tavares de Moura 
 Alexandre Poço 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 António Cunha 
 Bebiana Cunha 
 Bruno Aragão 
 Carla Madureira 
 Carla Sousa 
 Cláudia André 
 Cristina Moreira 
 Firmino Marques 
 Joana Mortágua 
 João Cotrim de Figueiredo 
 Lúcia Araújo Silva 
 Luís Leite Ramos 
 Luís Monteiro 
 Maria da Graça Reis 
 Maria Gabriela Fonseca 
 Maria Joaquina Matos 
 Tiago Estevão Martins 
 Alexandra Vieira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Fernanda Velez 
 Isabel Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Nuno Fazenda 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Maria Begonha 
 Pedro Alves 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Mariana Silva 
 Porfírio Silva 

 
 
 
 
 
 

 


