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07.outubro.2020 – Auditório Almeida Santos 

 

Aos sete dias do mês de outubro de 2020, pelas 09:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, no Auditório Almeida Santos, 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 do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 09h00 (confirmada) 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para dar explicações sobre o 

panorama do alojamento estudantil universitário. 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para esclarecer como vão ser 

resolvidos os atrasos clamorosos na execução Plano Nacional para o Alojamento no 

Ensino Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a 

insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020/2021 

 

 

3. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP) sobre a atual e futura situação de financiamento das IES constantes 

nas propostas do Governo no quadro do Orçamento de Estado para 2020. 

 

 

4. Discussão e votação do requerimento do BE para audição das escolas de música com 

ensino articulado e supletivo, sobre o corte na comparticipação do financiamento do 

número de alunos que ingressam no ensino articulado. 

 

 

5. Outros assuntos 

 

 

6. Data da próxima reunião  

 

• Dia 13 de outubro – 15h30 

 

• Audição de peticionários da Petição nº 109/XIV/1.ª - Pela redução do número 

de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela 

dignificação do pessoal não docente nas Escolas. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
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✓ N.º de subscritores: 4398 

✓ Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

• Audição de peticionários da Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de 

alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 

✓ N.º de subscritores: 35.702 

✓ Deputado relator: Joana Mortágua (BE) 

 

• Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

 

• Dia 26 de outubro (2.ª feira) – 15h30 

 

• Apreciação e votação dos pareceres da Comissão sobre as Propostas de Lei das 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2021 

 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A proposta de ordem do dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do 

BE, do PCP e do PAN, registando-se a ausência dos restantes Deputados. 

 

2. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por requerimentos do 

CDS-PP e do PSD, para dar esclarecimentos sobre o alojamento estudantil no ensino 

superior 

 

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

Superior (ouvido em videoconferência) e ao respetivo Secretário de Estado (presente) e 

lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) justificou o requerimento para a audição, referindo que 

existia um plano inicial de alojamento, mas não se conhece a situação da lista de imóveis 

disponibilizada e foi criado um Observatório do alojamento estudantil, com uma previsão de 

número de camas em 2019 e 2020, mas não se consegue fazer o acompanhamento da 

evolução registada, realçando que os relatórios têm informações díspares e não se sabe o que 

está disponível. Mencionou ainda que tinha sido indicado que havia 4.500 camas em oferta 

privada e só em setembro foi enviada informação aos reitores. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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O Deputado Alexandre Poço (PSD) justificou o requerimento para a audição e fez várias 

perguntas, nomeadamente, se não existe nenhuma reserva por parte dos estudantes em 

relação às camas protocoladas e quantas foram feitas em relação a pousadas da juventude. 

Referiu depois que o plano de alojamento tem 70% de falha na execução e 30% de execução, 

salientou que várias camas já existiam anteriormente e foram requalificadas e que a execução 

de 2.300 camas em 2020 é um falhanço. 

 

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

(PCP) e Bebiana Cunha (PAN) e ainda os Deputados Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Alexandre Poço 

(PSD), como requerentes, fazendo perguntas e observações. 

 

O Ministro e o Secretário de Estado responderam após a intervenção de cada um dos 

Deputados e informaram que há mais camas este ano, perfazendo cerca de 18.500, mais 

segurança em termos da saúde, diversificação da oferta, mais apoio social para os bolseiros, 2 

instrumentos de transparência do processo, com informação semestral na página da Direção 

Geral do Ensino Superior e uma plataforma digital com informação sobre todas as camas 

disponíveis, para o sistema ser transparente e claro para os alunos e há obras em curso, tendo 

fornecido ainda mais dados sobre a execução do plano de alojamento. 

 

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. 

 

3. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP) sobre a atual e futura situação de financiamento das IES constantes 

nas propostas do Governo no quadro do Orçamento de Estado para 2020. 

 

O requerimento foi apresentado pela Deputada Cláudia André (PSD), tendo sido aprovado por 

unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, do BE, do PCP e do PAN, registando-se a ausência 

dos restantes Deputados. 

 

4. Discussão e votação do requerimento do BE para audição das escolas de música com 

ensino articulado e supletivo, sobre o corte na comparticipação do financiamento do 

número de alunos que ingressam no ensino articulado. 

 

O requerimento foi apresentado pela Deputada Alexandra Vieira (BE), tendo sido aprovado por 

unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, do BE, do PCP e do PAN, registando-se a ausência 

dos restantes Deputados. 

 

5. Outros assuntos 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115907


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 39/XIV/ 1.ª SL 

 

4 
 

Não se registaram outros assuntos. 

 

6. Data da próxima reunião  

 

• Dia 13 de outubro* – 15h30 

*Aguarda-se resposta do Ministro da Educação para agendamento das audições por 

requerimento 

 

• Audição de peticionários da Petição nº 109/XIV/1.ª - Pela redução do número 

de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela 

dignificação do pessoal não docente nas Escolas. 

 
✓ N.º de subscritores: 4398 

✓ Deputada relatora: Ana Mesquita (PCP) 

 

• Audição de peticionários da Petição n.º 126/XIV/1.ª - Redução do número de 

alunos por turma a partir de 2020/2021. 

 
✓ N.º de subscritores: 35.702 

✓ Deputado relator: Joana Mortágua (BE) 

 

• Audiência às Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

• Dia 26 de outubro (2.ª feira) – 15h30 

 

• Apreciação e votação dos pareceres da Comissão sobre as Propostas de Lei das 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2021 

 

A reunião foi encerrada às 11:17 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 07 de outubro 2020. 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 20 de outubro de 2020.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13476
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13493
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

  

 Alexandre Poço 

 Ana Mesquita 

 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 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Eduardo Barroco de Melo 

 Joana Sá Pereira 

 Margarida Balseiro Lopes 

 Maria Germana Rocha 

 Nuno Fazenda 

 Palmira Maciel 

 Telma Guerreiro 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 

 Joana Mortágua 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Mariana Silva 

 

 


