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19.outubro.2021  

 

Aos dezanove dias do mês de outubro de 2021, pelas 15:30 horas, na sala 3, reuniu a Comissão 

de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 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 dos peticionários da Petição n.º 268/XIV/2.ª – Pela transparência no processo 

de avaliação de desempenho docente  

 

 

3. Aprovação de atas 

  

• 12 de outubro de 2021 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

4.1. Baixa de iniciativas 

 

4.1.1. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 975/XIV/3.ª (PCP) - Aprova medidas de combate à carência de 

professores e educadores na Escola Pública. 

 

 

• Projeto de Lei n.º 995/XIV/3.ª (PS) - Estabelece o quadro para a emissão das 

medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação 

da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto. 

 

 

4.1.2. Projetos de Resolução - para apreciação na especialidade 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/3.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação da 

Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

• Projeto de Resolução n.º 1407/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola  

 

• Projeto de Resolução 1413/XIV/2.ª (BE) - Pela realização de obras de requalificação 

da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13638
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121165
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121202
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121035
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4.2. Pedidos de audiência 

 

• Atleta Olímpico Fernando Pimenta 

 

 

5. Discussão e votação na especialidade de Proposta de Lei 

 

• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem 

 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

6.1.  

• Projeto de Resolução n.º 722/XIV/2 (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 991/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a realização 

das necessárias obras na Escola Secundária Raúl Proença, nas Caldas da Rainha 

 

• Projeto de Resolução n.º 736/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação na escola secundária de Raul Proença, nas 

Caldas da Rainha 

 

6.2.  

• Projeto de Resolução n.º 747/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente 

requalificação edificado da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco em Vila 

Real 

  

• Projeto de Resolução n.º 766/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

proceda à realização de obras na Escola Secundária 3 Camilo Castelo Branco, Vila 

Real 

  

• Projeto de Resolução n.º 1237/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a 

requalificação urgente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco de Vila Real 

 

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

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1463/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

que garanta o direito inalienável das crianças à presença de figura significativa das 

crianças nos momentos de transição dos contextos educativos 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45402
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110343
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45424
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45441
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45473
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110739
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110811
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121172
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8.  Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 

3.ª sessão legislativa 

 

 

9. Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

  

• 22 de outubro (sexta-feira) – 09:45 (para aprovação do parecer sobre o OE) 

 

• 26 de outubro (terça-feira) – 10:00 (às 15h sessão plenária para discussão do OE) 

 

• 28 de outubro (quinta-feira) – 15:00 – Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior no âmbito do OE 

 

• 05 de novembro (sexta-feira) – 16:00 - Audição do Ministro da Educação no âmbito do OE 

 

• 30 de novembro (terça-feira) – 15:30 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A Ordem do Dia da reunião foi aprovada com os votos a favor dos Deputados do PS, PSD, BE e 

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

 

2. Audição dos peticionários da Petição n.º 268/XIV/2.ª – Pela transparência no processo 

de avaliação de desempenho docente  

 

O Presidente da Comissão deu as boas-vindas ao primeiro peticionário, professor Luís Miguel 

Sottomaior Braga Baptista e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

O peticionário (a petição tem 1.566 subscritores) indicou o seguinte: 

 

1. A avaliação de desempenho é um assunto muito importante na vida dos docentes; 

2. O respetivo processo de avaliação é iníquo, prejudicial e gera muitos problemas nas 

escolas; 

3. O Parlamento desinteressou-se da questão da avaliação dos docentes, matéria que se 

integra no âmbito dos direitos, liberdades e garantias; 

4. O processo tem um problema de transparência e depende da existência de quotas, que 

se relacionam com o número de docentes das escolas e são arbitrárias; 

5. As atas das classificações não são acessíveis a todos os docentes, pelo que existindo 

falta de transparência o processo não é questionável; 

6. A avaliação é opaca, não racional e instala a falta de transparência. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13638
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Intervieram depois os Deputados Sílvia Torres (PS, relatora da petição), Cláudia André (PSD), 

Alexandra Vieira (BE) e Ana Mesquita (PCP) que colocaram perguntas e se pronunciaram sobre 

as preocupações transmitidas. A Deputada relatora manifestou ainda concordância com o pedido 

de pronúncia a dirigir a várias entidades, proposto pelo peticionário e propôs também que fosse 

acrescentada a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.  

 

Na sequência das intervenções dos Deputados, o primeiro peticionário indicou o seguinte: 

 

1. O sistema de avaliação de desempenho dos docentes é hipócrita; 

2. Deu como exemplo a sua situação concreta, em que com 26 anos de funções ainda está 

no 4.º escalão; 

3. O acesso às quotas é imoral; 

4. O problema é de direitos fundamentais; 

5. Gostaria que a Comissão fizesse um livro branco sobre a matéria, ouvindo todos os 

intervenientes, refletindo sobre a carreira docente e as suas condições; 

6. A avaliação tem tido efeitos muito nefastos na carreira docente e na escola pública. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e faz parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento nesta sede. 

 

3. Aprovação de atas 

  

A ata da reunião de 12 de outubro de 2021 foi aprovada com os votos a favor dos Deputados do 

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

da IL. 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

4.1. Baixa de iniciativas 

 

4.1.1. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 975/XIV/3.ª (PCP) - Aprova medidas de combate à carência de 

professores e educadores na Escola Pública. 

 

O Presidente da Comissão informou que o Projeto de Lei acima referido baixou à Comissão em 

07/10/2021, sendo distribuído ao PSD para elaboração de parecer e a apreciação do mesmo 

será agendada para 30/11/2021. 

 

• Projeto de Lei n.º 995/XIV/3.ª (PS) - Estabelece o quadro para a emissão das 

medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação 

da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto. 

 

Indicou também que o Projeto de Lei identificado acima baixou à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1ª) em 15/10/2021, com conexão com a 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Foi consensualizado que se aguardaria 

que a 1.ª Comissão solicitasse contributo sobre a iniciativa legislativa em causa e se isso 

acontecer o mesmo será distribuído à Deputada Ana Mesquita (PCP).  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127376
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121165
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121202
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4.1.2. Projetos de Resolução - para apreciação na especialidade 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/3.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação da 

Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

• Projeto de Resolução n.º 1407/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a 

requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola  

 

• Projeto de Resolução 1413/XIV/2.ª (BE) - Pela realização de obras de requalificação 

da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola 

 

Na sequência da informação do Presidente de que os Projetos de Resolução tinham baixado 

para apreciação na especialidade, foi consensualizado agendá-la para 26 de outubro. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) solicitou ainda que os serviços elaborem uma proposta de 

texto final conjunto, para ser apreciada e votada na reunião da Comissão.  

 

 

4.2. Pedidos de audiência 

 

O atleta olímpico Fernando Pimenta pediu uma audiência para equacionar o melhoramento das 

condições de pós-carreira dos atletas, a adequação do regime fiscal à especificidade da carreira 

desportiva de alto rendimento (profissão de desgaste rápido) e a valorização social do desporto. 

 

Analisado o pedido, foi consensualizado que a audiência seria realizada por um Deputado-Piloto, 

do PEV. Após a reunião, foi obtida a informação de que seria presidida pela Deputada Mariana 

Silva (PEV). 

 

 

5. Discussão e votação na especialidade de Proposta de Lei 

 

• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem 

 

O relatório de discussão e votação na especialidade e o texto final respetivo estão disponíveis 

na Proposta de Lei. 

 

6. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução 

 

6.1.  

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

promova, com urgência, a ampliação e reabilitação da Escola Secundária Raul 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121035
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45402


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 88/XIV/ 3.ª SL 

 

6 
 

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

Rainha, distrito de Leiria 

 

• Projeto de Resolução n.º 991/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a realização 

das necessárias obras na Escola Secundária Raúl Proença, nas Caldas da Rainha 

 

• Projeto de Resolução n.º 736/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

programe obras de requalificação na escola secundária de Raul Proença, nas 

Caldas da Rainha 

 

Tendo sido distribuída uma proposta de texto final, a mesma foi aprovada com os votos a favor 

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

PAN, PEV e IL. 

 

6.2.  

• Projeto de Resolução n.º 747/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a urgente 

requalificação edificado da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco em Vila 

Real 

  

• Projeto de Resolução n.º 766/XIV/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

proceda à realização de obras na Escola Secundária 3 Camilo Castelo Branco, Vila 

Real 

  

• Projeto de Resolução n.º 1237/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo a 

requalificação urgente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco de Vila Real 

 

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

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real 

 

Tendo sido distribuída uma proposta de texto final, a mesma foi aprovada com os votos a favor 

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

PAN, PEV e IL. 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1463/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

que garanta o direito inalienável das crianças à presença de figura significativa das 

crianças nos momentos de transição dos contextos educativos 

 

A discussão do Projeto de Resolução contou com a intervenção dos Deputados Bebiana Cunha 

(PAN), Tiago Estevão Martins (PS) e Ana Mesquita (PCP), encontrando-se a respetiva 

informação disponível na iniciativa. 

 

8.  Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 

3.ª sessão legislativa 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que a atividade proposta pelo PAN de «um dia 

com o ensino doméstico» era de difícil concretização e havia outras pouco concretizadas. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110343
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45424
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45441
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45473
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110739
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110811
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121172
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O Deputado Luís Monteiro (BE) alertou para a dificuldade de execução de todas as atividades, 

por falta de tempo, pediu mais concretização das matérias, nomeadamente, das visitas às 

escolas e equacionou a hipótese de se fazerem 2 Cafés de Ciência. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) propôs depois que se adiasse este ponto e o mesmo 

fosse equacionado numa reunião de Mesa e Coordenadores. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) concordou com a proposta anterior. 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) concordou com a apreciação numa reunião de Mesa e 

Coordenadores e informou que se houver acolhimento em relação às propostas do PAN, farão 

depois a sua concretização. 

 

A terminar, o Presidente da Comissão solicitou que até ao final de sexta-feira fossem 

apresentadas propostas revistas e concretizadas, que seriam apreciadas numa reunião de Mesa 

e Coordenadores a ter lugar antes da reunião da Comissão do dia 26/10. 

 

9. Outros assuntos 

 

9.1. O Presidente transmitiu que o Ministro da Educação tinha manifestado indisponibilidade para 

a audição por requerimento do PCP e do BE se realizar nos dias 19/10 ou 26/10 e solicitado 

à Comissão que propusesse outra data. Nesta sequência, foi consensualizado que depois 

dos trabalhos do Orçamento do Estado seria equacionada outra data. 

 

9.2. Lembrou depois que a Comissão especial do Parlamento Europeu para a Inteligência 

Artificial organizará, no próximo dia 8 de novembro, uma reunião por videoconferência com 

os Parlamentos nacionais sobre “Inteligência artificial e a década digital”, sendo a 

participação distribuída ao BE, aguardando-se a indicação do Deputado que irá participar. 

O Deputado Luís Monteiro (BE) informou que faria a indicação ainda no dia 19/10.   

 

9.3. O Deputado Tiago Estevão Martins (PS), que tinha sido designado para participar na 11th 

International Meeting for Members of Parliaments, em 24 de outubro, no Dubai, por ocasião 

da 72ª edição do Congresso Internacional de Astronáutica (IAC), informou que verificando-

se coincidência com os trabalhos do Orçamento do Estado e havendo informação escassa 

em relação ao evento, entendia que não devia haver participação no mesmo. Não se 

verificaram intervenções dos restantes Deputados. 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

  

• 22 de outubro (sexta-feira) – 09:45 (para aprovação do parecer sobre o OE) 

 

• 26 de outubro (terça-feira) – 10:00 (às 15h sessão plenária para discussão do OE) 

 

• 28 de outubro (quinta-feira) – 15:00 – Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior no âmbito do OE 
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• 05 de novembro (sexta-feira) – 16:00 - Audição do Ministro da Educação no âmbito do OE 

 

• 30 de novembro (terça-feira) – 15:30 

 

 

A reunião foi encerrada às 18:40, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 19 de outubro de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 26 de outubro de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

  

 Carla Sousa (PS) 

 Joël Bouça Gomes (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) 

 Miguel Arrobas (CDS-PP) 

 Bebiana Cunha (PAN) 

 Mariana Silva (PEV) 

 Eduardo Barroco De Melo (PS) 

 Fernando José (PS) 

 Sílvia Torres (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 Emídio Guerreiro (PSD) 

 Isabel Lopes (PSD) 

 Maria Germana Rocha (PSD) 

 Pedro Alves (PSD) 

 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 --- 

 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
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