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03.dezembro.2019 – 15h30  

 

 

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2019, pelas 15:30 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 1 do Palácio de S. Bento, na presença dos 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 da ata 

  

• Reunião de 19 e 26.novembro.2019 

• Reunião Mesa e Coordenadores de 19.novembro.2019 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Projeto de Resolução n.º 94/XIV/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a criação de um 

grupo de recrutamento de docentes na área da intervenção precoce na infância 

 

3.2. Projeto de Resolução n.º 96/XIV/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

elaboração urgente de um plano para a retirada de todo o material com amianto nas escolas 

públicas 

 

3.3. Projeto de Resolução n.º 101/XIV/1.ª (PEV) - Recomenda ao Governo a contratação de 

auxiliares de ação educativa 

 

 3.4. Projeto de Resolução n.º 105/XIV/1.ª (BE) - Pela criação de um grupo de recrutamento de 

intervenção precoce 

 

3.5. Projeto de Resolução n.º 111/XIV/1.ª (PAN) - Pelo reconhecimento e qualificação do pessoal 

de apoio educativo da escola pública 

 

3.6.  Projeto de Resolução n.º 103/XIV/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a revisão do rácio de 

atribuição e a contratação urgente dos assistentes operacionais e assistentes técnicos 

necessários ao funcionamento dos agrupamentos e escolas não agrupadas 

 

3.7. Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação para apresentação do Estudo 

sobre “Regime de Seleção e Recrutamento do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e 

Ensinos Básico e Secundário” e do Relatório Estado da Educação 2018 

 

 

4. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sobre o trabalho não 

remunerado dos docentes do ensino superior público, a requerimento do GP BE - 15h30 

 

 

5. 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 
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• 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 

 

 

6. Outros assuntos 

 

 

7. Data da próxima reunião  

 

o 10.dezembro.2019 ou 11.dezembro.2019 – manhã  

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes dos Grupos 

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

do PEV e do Deputado da IL. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) solicitou o adiamento do ponto 5. A Deputada Ana 

Mesquita (PCP) informou que pretendia fazer um apontamento sobre a proposta de alteração do 

PS relativamente aos Projetos de Resolução considerados nesse ponto da ordem do dia. 

Esta proposta ficou consensualizada entre os Grupos Parlamentares presentes. 

 

2. Aprovação da ata 

  

• Reunião de 19 e 26.novembro.2019 

• Reunião Mesa e Coordenadores de 19.novembro.2019 

 

As atas foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares 

do PS, do PSD, do BE, do PCP do PAN, e Deputado da IL, registando-se a ausência do CDS-PP 

e do PEV. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 94/XIV/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo a criação de um 

grupo de recrutamento de docentes na área da intervenção precoce na infância - e transmitiu 

que o CDS-PP tinha informado que pretende a sua discussão no Plenário, junto com a 

Petição Nº 616/XIII/4.  

 

3.2. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 96/XIV/1.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda à 

elaboração urgente de um plano para a retirada de todo o material com amianto nas escolas 

públicas – e informou que o mesmo foi entretanto agendado para discussão no Plenário no 

dia 12/12, a pedido dos autores. 
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3.3. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 101/XIV/1.ª (PEV) - Recomenda ao Governo a contratação de 

auxiliares de ação educativa – e informou que o PEV solicitou o agendamento da sua 

discussão junto com o Projeto de Resolução 6/XIV/1.ª (PCP), incluído na agenda da sessão 

plenária do próximo dia 12/12. 

 

 3.4. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 105/XIV/1.ª (BE) - Pela criação de um grupo de recrutamento de 

intervenção precoce - e transmitiu que o BE tinha informado que pretende a sua discussão no 

Plenário, junto com a Petição Nº 616/XIII/4.  

 
3.5. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 111/XIV/1.ª (PAN) - Pelo reconhecimento e qualificação do 

pessoal de apoio educativo da escola pública - e informou que o mesmo foi entretanto 

agendado para discussão no Plenário no dia 12/12, a pedido dos autores. 

 

3.6. O Presidente da Comissão deu conta de que tinha baixado à Comissão, para discussão, o 

Projeto de Resolução n.º 103/XIV/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a revisão do rácio de 

atribuição e a contratação urgente dos assistentes operacionais e assistentes técnicos 

necessários ao funcionamento dos agrupamentos e escolas não agrupadas - e informou que 

o mesmo foi entretanto agendado para discussão no Plenário no dia 12/12, a pedido dos 

autores. 

 

3.7.  A audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), para apresentação 

do Estudo sobre “Regime de Seleção e Recrutamento do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar e Ensinos Básico e Secundário” e do Relatório Estado da Educação 2018, foi marcada 

para 10/12, às 10h30, sujeita a confirmação do CNE (dado que na tarde desse dia haverá 

reunião plenária). 

 

 

4. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sobre o trabalho não 

remunerado dos docentes do ensino superior público, a requerimento do GP BE - 15h30 

 

 

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

Superior, Engenheiro Manuel Heitor, e Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Engenheiro João Sobrinho Teixeira, presentes naquela audição a requerimento do 

GPBE, para intervir no âmbito do trabalho não remunerado dos docentes do ensino superior 

público. Cumprimentou os Deputados presentes. Seguidamente deu conta da grelha de tempos e 

deu a palavra para uma intervenção inicial ao Deputado Luís Monteiro (BE), que apresentou o 

requerimento, mencionando, nomeadamente o número alarmante de docentes fora da carreira 

específica e o aproveitamento dos bolseiros de investigação para docência não paga. Referiu 

ainda o Decreto-Lei n.º 57/2016 e o uso abusivo do docente convidado por parte das instituições. 

Situação essa que tinha vindo a aumentar, com 876 de profissionais sem remuneração. 

Questionou a que se referia e baseava a argumentação de pleno emprego que o Ministro afirmava 

e se, efetivamente existia um decréscimo ou não da precariedade. 

 

O Ministro referiu que existe um combate à precariedade por parte da tutela, promovendo a 

exclusividade de funções de docentes e regime de carreiras especiais. Que entre 2015 e 2018 

tinha ocorrido um aumento de 8% de docentes no ensino superior público. Mencionou que os 

casos irregulares identificados seriam na Universidade do Minho, situação essa que teria já sido 

mitigada. 
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Após esta intervenção, usaram da palavra os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Isabel Maria 

Lopes (PSD), Ana Mesquita (PCP), Bebiana Cunha (PAN), Mariana Silva (PEV), João Cotrim de 

Figueiredo (IL) e Luís Monteiro (BE), que questionaram sobre a dignificação das carreiras, a 

assinatura do contrato de legislatura, o estímulo ao emprego científico, a situação dos docentes 

convidados. Mencionaram ainda o Observatório do Emprego Científico, questionando se o Ministro 

mantinha o comprometimento com o combate à precariedade. Questionaram ainda se o Ministro 

conseguia aferir o número de casos de professores visitantes e convidados e eventuais abusos, 

assim como contratos a tempo zero. Se a tutela reconhecia que era necessário fortalecer a 

fiscalização e como se poderia garantir tal fiscalização. Questionaram se o financiamento das 

Universidades seria garantido no Orçamento de Estado de 2020 e se concordava que os 

pagamentos da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) aos bolseiros, na realidade, fosse 

um pagamento para estes ministrarem aulas no ensino superior. 

 

O Ministro respondeu de forma individual às questões colocadas, referindo que existe um 

comprometimento com o combate à precariedade no ensino superior, tendo vindo a aumentar as 

contratações neste. Mencionou a revisão do regime jurídico dos graus e diplomas, assim como o 

Decreto-Lei n.º 65/2019, que descongela a progressão de carreiras, assim como a assinatura do 

Contrato de Legislatura. Recordou que a autonomia das instituições de ensino superior era 

atribuída pela Assembleia da República, sendo que a tutela estimulava uma autonomia 

responsável destas instituições. Referiu ainda que os contratos a termo certo dos professores 

convidados tinha diminuído e era necessário distinguir pessoas do conceito de Equivalente a 

Tempo Integral (ETI) e que não tinha informação de bolseiros a serem obrigados a ministrar aulas. 

Informou que nos últimos três anos Portugal tinha aumentado em 50% o número de estudantes 

estrangeiros. Finalizou referindo que era favorável a uma fiscalização mais eficiente e ativa, 

reforçando, ao mesmo tempo, a autonomia das instituições. 

 

Na segunda ronda usaram da palavra os Deputados Bruno Aragão (PS), Luís Ramos (PSD), Nuno 

Fazenda (PS), Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), tendo o Ministro e o Secretário de Estado 

respondido conjuntamente às questões. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) fez uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, 

lembrando que o requerimento do GPBE era apenas sobre o trabalho não remunerado dos 

docentes do ensino superior público, tendo sido abordados também outros temas que não este. 

Apresentou ainda um requerimento oral para que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior responda, por escrito, quantas pessoas tinham sido contratadas ao abrigo da Carreira de 

Investigação Cientifica (CIC) nos últimos 4 anos. 

 

Não se registando intervenções adicionais, o Senhor Presidente deu por concluída a audição. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

5. 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 
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Adiado a pedido do PS. 

  

Foi ainda consensualizado fazer uma reunião da Mesa e Coordenadores dos Grupos 

Parlamentares no dia 10 de dezembro, após a reunião da Comissão, para ponderar a tramitação 

da apreciação na especialidade das iniciativas. 

 

 

6. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

7. Data da próxima reunião  

 

o 10.dezembro.2019 – 10h30 

 

 

A reunião foi encerrada às 18:11 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 03 dezembro 2019. 

 

O PRESIDENTE  

 

 

 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de X de dezembro de 2019.
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandra Tavares de Moura 
 Alexandre Poço 
 Ana Mesquita 
 António Cunha 
 Bebiana Cunha 

Bruno Aragão 
 Carla Madureira 
 Carla Sousa 
 Cláudia André 
 Cristina Moreira 
 Firmino Marques 
 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 
 Pedro Alves 
 Anabela Rodrigues 
 Célia Paz 
 Clarisse Campos 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Elza Pais 
 Isabel Lopes 
 Joana Sá Pereira 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Nuno Fazenda 
 Palmira Maciel 
 Sofia Matos 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Rita Bessa 
 Joana Mortágua 
 


