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25.maio.2021  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2021, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 1 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. Audição conjunta da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e da 

Federação Nacional de Professores (FENPROF), a requerimento do PCP, sobre 

reivindicações dos trabalhadores científicos  

 

 

3. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do PCP, 

sobre reivindicações dos trabalhadores científicos  

 

 

4. Aprovação de atas 

  

• Reunião de 19 de maio de 2021 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Proposta de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª (GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica 

do estudante atleta - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1274/XIV/2.ª (PEV) – Modernização e requalificação da 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real 

 

• Projeto de Resolução n.º 1281/XIV/2.ª (PCP) – Garantia de uma avaliação de 

desempenho justa no Ensino Superior Público 

 

• Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos de 

trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público 

 

iii. Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 

 

b. Pedidos de audiência 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110816
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110811
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110822
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110822/details?showDescriptors=true
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110822/details?showDescriptors=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110823
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110823/details?showDescriptors=true
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110823/details?showDescriptors=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=115203&ACT_TP=CGE
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• Movimento Filhos Sem Voz 

  

c. Convites 

 

d. Relatórios de audição e audiência 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 822/XIV/2.ª (BE) – Abolição das provas nacionais de 9º ano de 

escolaridade. 

 

• Deputado relator: Gabriela Fonseca (PSD) 

 

 

7. Fixação de redações finais 

 

• Projeto de Resolução n.º 1017/XIV/2.ª (PSD) - Pela inclusão do desporto no acesso 

aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027 

 

8.  Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 

anos no sistema educativo - Alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo  

 

• N.º de assinaturas: 13.721 

• Deputado relator:   Cláudia André (PSD) 

 

9.  Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

 

• 26 de maio de 2021 – Após o Plenário  

 

• 2 de junho de 2021 – 10h00  

 

• 09 de junho de 2021 – 10h00  

 

• 16 de junho de 2021 – 10h00  

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) pediu o adiamento do ponto 4, aprovação da ata da 

reunião de 19 de maio de 2021. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110746
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110381
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592
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A Ordem do Dia, com esta alteração, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do 

PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, encontrando-se ausentes os Deputados do PAN, do PEV e 

da IL. 

 

2. Audição conjunta da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e da 

Federação Nacional de Professores (FENPROF), a requerimento do PCP, sobre 

reivindicações dos trabalhadores científicos  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes da ABIC e da FENPROF, 

ouvidos em videoconferência e identificados na página da Comissão e lembrou a grelha de 

tempos da audição.  

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) justificou a audição, referiu o conjunto de reivindicações e 

medidas que os trabalhadores científicos apresentaram e perguntou quais as respostas obtidas.  

 

Os representantes da ABIC e da FENPROF responderam às questões e prestaram informações 

complementares. 

 

Intervieram depois os Deputados Bruno Aragão (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís Monteiro (BE), 

Ana Rita Bessa (CDS-PP) e por último a Deputada Ana Mesquita (PCP, Grupo Parlamentar autor 

do requerimento da audição), pronunciando-se sobre a matéria e colocando várias questões, 

após o que se registaram novas intervenções da ABIC e da FENPROF. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante desta 

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

 

3. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do PCP, 

sobre reivindicações dos trabalhadores científicos  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e ao respetivo Secretário de Estado e lembrou a grelha de tempos da audição.  

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) justificou a audição, referiu as reivindicações dos trabalhadores 

científicos e questionou qual a resposta às mesmas.  

 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pronunciou-se depois sobre a matéria.  

 

Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís Monteiro 

(BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e por último a Deputada Ana Mesquita (PCP, Grupo Parlamentar 

autor do requerimento da audição), tendo o Ministro respondido após cada uma dessas 

intervenções.  

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante desta 

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

 

 

4. Aprovação de atas 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117067
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117067
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117074
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A aprovação da ata de 19 de maio foi adiada, a pedido do PS. 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

e. Baixa de iniciativas 

 

i. Proposta de Lei – para apreciação na generalidade 

 

O Presidente deu conta da baixa à Comissão, em 19/5/2021, da Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª 

(GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta - Procede à 1.ª alteração 

ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril e indicou que a mesma era distribuída ao PS para 

elaboração de parecer e a apreciação deste seria agendada para a reunião de 9/6/2021. 

 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

Informou depois que tinham também baixado os Projetos de Resolução baixo referidos, tendo os 

autores indicado que pretendiam a sua discussão nos termos seguintes: 

 

• Projeto de Resolução n.º 1274/XIV/2.ª (PEV) – Modernização e requalificação da 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real – discussão no Plenário; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1281/XIV/2.ª (PCP) – Garantia de uma avaliação de 

desempenho justa no Ensino Superior Público - discussão na Comissão, devendo 

aguardar que o PCP indique quando pretende o agendamento; 

 

• Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos de 

trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público - 

discussão na Comissão, tendo sido solicitado o agendamento para a reunião 

de 2/6. 

 

iii. Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 

 

O Presidente indicou ainda que a Comissão de Orçamento e Finanças (5.ª) tinha solicitado a 

elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019, sendo o mesmo distribuído ao 

CDS-PP e devendo ser apreciado na reunião de 02 de junho de 2020. 

 

f. Pedidos de audiência 

 

• Movimento Filhos Sem Voz 

  

Na sequência do pedido de audiência do Movimento Filhos Sem Voz, para equacionar o regime 

do ensino doméstico, foi consensualizado analisar o pedido na reunião seguinte, após a obtenção 

de informação complementar, nomeadamente sobre a abrangência territorial do mesmo, para 

depois se decidir se a audiência deve ser realizada na reunião da Comissão. 

 

g. Convites 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110816
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110816
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110811
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110822
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110822/details?showDescriptors=true
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110822/details?showDescriptors=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110823
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110823/details?showDescriptors=true
https://srvsgap/#/legislativeProcesses/initiatives/110823/details?showDescriptors=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=115203&ACT_TP=CGE
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✓ International Astronautical Federation 

 

O Presidente informou que é organizada anualmente uma reunião interparlamentar mundial para 

discussão das boas práticas e troca de experiências sobre “Space applications for the Benefit of 

Civil Society” e nesse âmbito foi recebido, através do Gabinete do Presidente da Assembleia da 

República, convite para um membro da 8.ª Comissão: 

1.  Fazer uma apresentação, no máximo de 10m, em inglês, na vídeo conferência 

internacional de junho, sobre 1 ou 2 aplicações espaciais que considere relevantes no seu 

país, tendo sido selecionadas 3 áreas, a saber, aplicações para saúde e emergência, para 

transportes e para serviços públicos;  

2. Fazer uma apresentação na sessão pública de outubro, no Dubai, a decorrer 

presencialmente, se as condições sanitárias o permitirem. 

 

 

h. Relatórios de audição e audiência 

 

O relatório da audição conjunta da Pró-Inclusão e do Professor Joaquim Colôa, pelo Grupo de 

Trabalho da Educação Inclusiva, foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 

do BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN, encontrando-se ausentes os Deputados do PEV e da IL. 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

 

O parecer do Projeto de Lei n.º 822/XIV/2.ª (BE) – Abolição das provas nacionais de 9º ano de 

escolaridade – foi apresentado pela relatora, Deputada Gabriela Fonseca (PSD) e depois 

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

encontrando-se ausentes os Deputados do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

7. Fixação de redação final 

 

A redação final do Projeto de Resolução n.º 1017/XIV/2.ª (PSD) - Pela inclusão do desporto no 

acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Quadro Financeiro Plurianual 

2021-2027 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do 

CDS-PP, encontrando-se ausentes os Deputados do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

8.  Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 223/XIV/2.ª – Inclusão dos 0-3 

anos no sistema educativo - Alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo  

 

O relatório final da petição n.º 223/XIV/2.ª, com 13.721 assinaturas, foi apresentado pela relatora, 

Deputada Cláudia André (PSD), que equacionou a hipótese de se acolherem algumas 

pretensões da petição, mesmo sem alteração da Lei de Bases, que é mais complexa, tendo 

depois sido aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do 

CDS-PP, encontrando-se ausentes os Deputados do PAN, do PEV e da IL. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110746
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110381
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13592


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 75/XIV/ 2.ª SL 

 

6 
 

 

9.  Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão realçou que tinha sido realizada nesse dia a sessão nacional do 

Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens, que se realizou em videoconferência, com 

exceção dos jovens da Mesa, que tinham estado na Assembleia da República e indicou que 

tinham participado mais de uma centena de jovens, de todo o país. Referiu ainda que tinha assim 

sido completado o programa interrompido no ano anterior, por razões sanitárias e apresentou os 

parabéns a todos os intervenientes. Enfatizou ainda a elevada qualidade da organização e 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Programa. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) endereçou ainda os parabéns ao Grupo de Trabalho do 

Parlamento dos Jovens e aos serviços em geral. 

 

O Presidente lembrou que o Projeto de Lei n.º 657/XIV/2.ª (PCP) – Vinculação extraordinária de 

todos os docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022 e o Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª 

(BE) – Programa extraordinário de vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço, 

tinham baixado para nova apreciação e ainda não tinha sido obtido um entendimento político 

sobre os mesmos, tendo questionado se deveriam ser remetidos para votação na generalidade 

na sessão plenária. A Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou concordância e propôs que 

fosse questionado o BE sobre a respetiva iniciativa, para saber se também concordava com a 

sua remessa para votação na generalidade. 

 

Data das próximas reuniões 

 

 

• 26 de maio de 2021 – Após o Plenário (Hora indicativa: 17h30) 

 

o Audição do Ministro da Educação, por requerimento do PCP, sobre a 

situação dos trabalhadores da Escola Pública e a preparação do próximo 

ano letivo 

 

• 2 de junho de 2021 – 10h00 (Há sessão plenária no dia 01 de junho, às 15h00) 

 

✓ Audiência à Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia 

da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, para abordar o 

tema da recuperação das aprendizagens 

✓ Audiência à Associação Movimento Educação Livre (MEL), sobre a 

prática e conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual e 

de um sistema educativo plural  

 

Dado que está a ser equacionada a realização da audiência ao Movimento 

Filhos Sem Voz, a quem foi pedida informação complementar, também 

sobre a temática do Ensino Doméstico, a Deputada Cláudia André (PSD) 

propôs que a audição à MEL seja adiada e realizada no mesmo dia da 

audiência ao Movimento. A proposta obteve o consenso de todos os 

Deputados. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45698
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
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• 09 de junho de 2021 – 10h00 (Há sessão plenária no dia 08 de junho, às 15h00) 

 

• 16 de junho de 2021 – 10h00 (Há Jornadas Parlamentares do PSD nos dias 14 

e 15 de junho)  

 

 

A reunião foi encerrada às 18h48, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 25 de maio de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 9 de junho de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

Carla Sousa (PS) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Maria Begonha (PS) 
 Maria Da Graça Reis (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Alexandre Poço (PSD) 
 António Cunha (PSD) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Ilídia Quadrado (PSD) 
 Luís Leite Ramos (PSD) 
 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Luís Monteiro (BE) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Mariana Silva (PEV) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Pedro Alves (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 

  

 


