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10.julho.2020 – Sala 6 

 

Aos 10 dias do mês de julho de 2020, pelas 14:30 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na Sala 6 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 30 de junho de 2020 

• Reunião de 01 de julho de 2020 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1. Indicação de personalidades europeias para participarem na sessão nacional do Parlamento 

dos Jovens, em cumprimento do deliberado na reunião da Comissão do dia 30 de junho. 

 

 

3.2. Projeto de Resolução n.º 558/XIV/1.ª (BE) - “Recomenda o prolongamento do fornecimento 

de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar durante as férias de 

verão”. 

✓ Baixou à 8.ª CECJD em 2020-07-08. 

✓ O GP BE informou que pretende a discussão em Comissão. 

 

 

4. Audição dos signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de investigação 

científica, já!” a requerimento do BE, sobre a precariedade no sistema científico e 

tecnológico nacional. 

 

 

5. Audiência do Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de Portugal e 

Confederação do Desporto. Assunto: Análise da situação desportiva em Portugal. 

 

 

6. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 40/XIV/1.ª - Pela autonomia e 

manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova  

 

• Deputada Relatora: Alexandra Tavares de Moura (PS)  

 

7. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 63/XIV/1.ª - Portugueses formados 

em medicina na Venezuela, pedimos ao Estado Português que nos ajude a vermos 

reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa 

profissão em Portugal, como Portugueses que somos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45102
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13430
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• Deputada Relatora: Telma Guerreiro (PS)  

 

8. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 68/XIV/1.ª – Contra a eliminação 

da melhoria da classificação final por Exame   

 

• Deputado Relator: Porfírio Silva (PS)  

 

 

9. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 84/XIV/1.ª – Por que não devem 

reabrir as escolas para o ensino secundário  

 

• Deputado Relator:   Maria da Graça Reis (PS) 

 

 

10.  Outros assuntos 

 

 

11.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 14 de julho – 15:30 

✓ Audiência FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis. Assunto: 

Partilhar perspetivas sobre o presente e futuro da Juventude e do Movimento 

Associativo Juvenil; - 15:30 

✓ Audiência Conselho Nacional de Juventude. Assunto: Apresentação e debate 

do Pacote de Medidas para a Juventude, elaborado pelo CNJ, com medidas e 

propostas concretas para a recuperação económica e social em Portugal, 

direcionadas para a geração jovem. – 16:15 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão apresentou a Ordem do Dia. 

A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do PSD, e do 

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

 

 

2. Aprovação de atas 

  

As atas das reuniões de 30 de junho e 01 de julho foram aprovadas por unanimidade pelos 

Deputados presentes do PS, do PSD, e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, 

do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13435
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13451
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3.1. O Presidente da Comissão deu conta que tinha sido deliberado na reunião plenária da 

Comissão do dia 30 de junho a indicação de personalidades europeias para participarem na 

sessão nacional do Parlamento dos Jovens. Foi consensualizado pelos Grupos Parlamentares 

presentes que a data final para a indicação destas entidades seria o dia 10 de julho. Indicou que 

somente o PSD se tinha pronunciado. 

 

O Presidente da Comissão lembrou também que o Grupo de Trabalho – Parlamento dos Jovens 

e o Grupo de Trabalho – Educação Inclusiva tinham de apresentar os relatórios de atividades 

para aprovação na Comissão, até à última reunião plenária desta, agendada para dia 21 de julho 

de 2020.  

 

3.2. O Presidente da Comissão deu conta que tinha baixado à Comissão o Projeto de Resolução 

n.º 558/XIV/1.ª (BE) - “Recomenda o prolongamento do fornecimento de refeições escolares aos 

alunos beneficiários da ação social escolar durante as férias de verão” e que o BE tinha 

informado que pretendia a discussão em Comissão. 

 

 

4. Audição dos signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de investigação 

científica, já!” a requerimento do BE, sobre a precariedade no sistema científico e 

tecnológico nacional. 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos representantes dos 

signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de investigação científica, já!”, e às 

Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de videoconferência. Seguidamente 

deu conta da grelha de tempos para esta audição.  

 

Interveio o Deputado Luís Monteiro (BE) para apresentação do requerimento. Referiu, entre 

outros assuntos, a precariedade no sistema científico e tecnológico; a necessidade de integração 

na carreira de investigação científica, o trabalho precário sem mecanismo de descontos para a 

segurança social e planos de reforma; os efeitos económicos e sociais que afetam a investigação 

e a relação da sociedade com a ciência e o PREVPAP. 

 

Intervieram os representantes dos signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de 

investigação científica, já!”, referindo que o atual modelo do sistema científico e tecnológico era 

prejudicial para a ciência; inexistência de quadro de pessoal; trabalho precário; o modelo atual 

comportava estratégias a curto prazo e investimento para projetos a curto prazo, criando 

incertezas nos contratos; a pandemia causada pela covid-19 tinha realçado a subversão do atual 

modelo e lógica repetitiva dos projetos; o PREVPAP tinha sido uma oportunidade perdida; 

tinham-se perdido muitas oportunidades no atual quadro da pandemia causada pela covid-19. 

Finalizaram com a apresentação das oito propostas constantes do manifesto. 

 

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

tendo os representantes dos signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de 

investigação científica, já!” respondido globalmente às questões colocadas. 

 

Não se registando intervenções adicionais, o Presidente deu por concluída a audiência, 

agradecendo aos representantes dos signatários do Manifesto “Pela integração na carreira de 

investigação científica, já!” todos os esclarecimentos prestados. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45102
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45102
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A audiência foi gravada em suporte vídeo, a qual constitui parte integrante desta ata, pelo que 

se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

 

5. Audiência do Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de Portugal e 

Confederação do Desporto. Assunto: Análise da situação desportiva em Portugal. 

 

O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos representantes do 

Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto e às 

Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de videoconferência. Seguidamente 

deu conta da grelha de tempos para esta audição.  

 

Intervieram os representantes do Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de Portugal 

e Confederação do Desporto referindo a altura crítica e preocupante para o desporto português; 

as dificuldades no desporto e de muitas famílias na área do desporto; a ausência de resposta 

política para a área do desporto, tendo o Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de 

Portugal e Confederação do Desporto apresentado várias propostas sem resposta até ao 

momento; o Programa de Estabilidade aprovado na Assembleia da República, por opção política, 

não tinha contemplado o desporto; a existência de um elevado número de pessoas e famílias 

empregadas no desporto e que estava a ser esquecida, estando o tecido desportivo em grande 

crise; questionaram quis seriam as politicas públicas para a situação presente, nomeadamente 

no âmbito do desporto; referiram que outros países que tinham desconfinado mais tarde que 

Portugal, nomeadamente Espanha e França, que tinham sofrido e sofrem mais com a pandemia 

causada pela covid-19, tinham contemplado e apresentado propostas concretas e programas de 

revitalização do desporto. Finalizaram reforçando a necessidade urgente de encontrar soluções 

para o desporto à escala nacional, com especial enfoque nos problemas de sustentabilidade, 

nomeadamente no tecido associativo de base. 

 

Intervieram depois os Deputados Maria Begonha (PS), Isaura Morais (PSD), Luís Monteiro (BE) 

e Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo os representantes do Comité Paralímpico de Portugal, Comité 

Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto respondido globalmente às questões 

colocadas. 

 

Não se registando intervenções adicionais, o Presidente deu por concluída a audiência, 

agradecendo aos representantes do Comité Paralímpico de Portugal, Comité Olímpico de 

Portugal e Confederação do Desporto todos os esclarecimentos prestados. 

 

A audiência foi gravada em suporte vídeo, a qual constitui parte integrante desta ata, pelo que 

se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão. 

 

 

6. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 40/XIV/1.ª - Pela autonomia e 

manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115226
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115227
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
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Colocado à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes do PS, 

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

e da IL. 

 

7. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 63/XIV/1.ª - Portugueses formados 

em medicina na Venezuela, pedimos ao Estado Português que nos ajude a vermos 

reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa 

profissão em Portugal, como Portugueses que somos 

 

Apresentou a Deputada Telma Guerreiro*1(PS). 

Colocado à votação, o relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos Deputados 

presentes do PS, do PSD e do BE e abstenção do CDS-PP, encontrando-se ausentes os 

Deputados do PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

8. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 68/XIV/1.ª – Contra a eliminação 

da melhoria da classificação final por Exame   

 

Apresentou o Deputado Porfírio Silva (PS). 

Colocado à votação, o relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos Deputados 

presentes do PS, do PSD e do BE e abstenção do CDS-PP, encontrando-se ausentes os 

Deputados do PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

9. Apreciação e votação do relatório final da Petição Nº 84/XIV/1.ª – Por que não devem 

reabrir as escolas para o ensino secundário  

 

A Deputada Maria da Graça Reis (PS) dispensou a apresentação do relatório. 

Colocado à votação, o relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos Deputados 

presentes do PS, do PSD e do BE e abstenção do CDS-PP, encontrando-se ausentes os 

Deputados do PCP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) solicitou a palavra para informar que o seu sentido de 

voto referente aos pontos 7, 8 e 9 desta ordem do dia se prendia com o facto de ter estado 

ausente nas respetivas audições de peticionários. 

10.  Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão indicou as datas e respetivas ordens do dia das restantes reuniões 

plenárias da Comissão até ao final do mês de julho, assim como os pontos constantes destas. 

 

11.  Data das próximas reuniões 

 

 

• Dia 14 de julho – 15:30 

✓ Audiência FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis. Assunto: 

Partilhar perspetivas sobre o presente e futuro da Juventude e do Movimento 

Associativo Juvenil; - 15:30 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13430
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13435
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13451
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✓ Audiência Conselho Nacional de Juventude. Assunto: Apresentação e debate 

do Pacote de Medidas para a Juventude, elaborado pelo CNJ, com medidas e 

propostas concretas para a recuperação económica e social em Portugal, 

direcionadas para a geração jovem. – 16:15 

 

 

A reunião foi encerrada às 16:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 10 de julho de 2020. 

 

O PRESIDENTE  

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 14 de julho de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandre Poço 
 Ana Rita Bessa 
 António Cunha 
 Bebiana Cunha 
 Bruno Aragão 
 Carla Madureira 
 Carla Sousa 
 Cláudia André 
 Cristina Moreira 
 Firmino Marques 
 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 
 Isabel Lopes 
 Isaura Morais 
 Telma Guerreiro 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandra Tavares de Moura 
 Ana Mesquita 
 Joana Mortágua 
 João Cotrim de Figueiredo 
 Mariana Silva 
 Pedro Alves 
 
 
 


