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21.dezembro.2020  

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2020, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, no Auditório Almeida Santos do Edifício novo 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 ata 

  

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1.  Baixa de Iniciativas 

 

3.2. Pedido de propostas dos GP para o Plano de Atividades para a 2.ª Sessão Legislativa 

✓ Prazo: Até 5 de janeiro 

 

3.3. Parlamento dos Jovens 

A. Calendário das sessões distritais e nacionais 

i. Sessões Distritais: de 8 a 23 de março de 2021 

ii. Sessão Nacional Básico: 10 e 11 de maio de 2021 

iii. Sessão Nacional Secundário: 31 de maio e 1 de junho de 2021 

 

B. Oportunamente, será submetida à consideração da Comissão, para aprovação, 

uma versão adaptada do Regimento do Parlamento dos Jovens, que se 

aplicará às Sessões Distritais de 2021, que serão realizadas por 

videoconferência 

C. Indicação do nome dos Deputados que participarão nos debates nas 

escolas, por videoconferência, a realizar no início de janeiro 

D. Data do Seminário | Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, 

que não foi possível concretizar no dia 7 de dezembro 

 

 

4. Audição do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, a requerimento do PS, a 

propósito da divulgação dos resultados do TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) – 15h00  

 

 

5. Discussão do Projeto de Resolução 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio 

ao associativismo juvenil 

 

 

6.  Discussão e votação do projeto de voto n.º 417/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação por 

ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
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7.  Outros assuntos 

 

 

8.  Data das próximas reuniões 

 

 

• 5 de janeiro 

  

✓ 15h30 – reunião ordinária –  

o Audição do Reitor da Universidade do Minho, a requerimento do BE – a 

confirmar  

o Audição dos peticionários da Petição Nº 130/XIV/2.ª,  Pela revisão das 

orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021 – a confirmar 

Deputada relatora: Bebiana Cunha (PAN) 

 

• 12 de janeiro 

  

✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Educação 

 

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

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

Interveio o Deputado Tiago Estevão Martins (PS), solicitando o adiamento do ponto 5 e referindo 

que não seria possível a discussão do ponto 6 referente à discussão e votação do projeto de 

voto n.º 417/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação por ocasião do aniversário do Sport Comércio e 

Salgueiros, pois tinha sido discutido e consensualizado na reunião anterior que a forma a adotar 

quanto aos votos nesta Comissão deveria ser discutida em sede de reunião Mesa e 

Coordenadores, citando a ata da reunião do dia 15 de dezembro. 

 

O Presidente da Comissão informou que tinha recebido a solicitação de reagendamento do voto 

em apreço por parte do GP PSD, direito a que lhe assistia, tendo contactado pessoalmente todos 

os Grupos Parlamentares (GP’s), auscultando-os para o efeito antes da admissão do referido 

reagendamento. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que o ponto 6 não poderia constar na ordem do 

dia por ter sido consensualizado em sede de Comissão que a forma a adotar quanto aos votos 

nesta Comissão deveria ser precedida de discussão em sede de reunião Mesa e Coordenadores. 

 

O Presidente da Comissão reforçou os esclarecimentos prestados anteriormente. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) referiu que, não sendo respeitada a votação realizada 

na reunião anterior, o GP PS via-se obrigado a utilizar um o direito de adiamento do ponto 6. 

 

O Presidente da Comissão concordou que tinha sido consensualizado na reunião anterior (não 

tendo havido lugar a qualquer votação) que a forma a adotar quanto aos votos nesta Comissão 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
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deveria ser precedida de discussão em sede de reunião Mesa e Coordenadores. Mais informou 

que apesar de previsto o agendamento da referida reunião antecedendo a reunião ordinária da 

Comissão, a solicitação de reagendamento do referido ponto por parte dos Deputados 

signatários, que não prescindiram da sua discussão em Comissão, desencadeou o contacto e 

esclarecimento junto de todos os Grupos Parlamentares, sem exceção, não tendo colhido 

nenhuma rejeição quanto ao agendamento da discussão do referido voto. Assim, procedeu-se 

ao reagendamento tendo em conta a concordância dos GP’s. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que não devia ser esquecido o que tinha sido discutido e 

“votado” na reunião anterior, não sendo adequado ter uma posição em sede de Comissão e outra 

por correio eletrónico. Referiu também que era mau precedente ser efetuado um acordo em sede 

de reunião de Comissão e este ser alterado fora desta. Existia uma questão formal e política. 

 

O Presidente da Comissão solicitou que os Deputados se dirigissem ao púlpito disponível no 

auditório, quando das suas intervenções, para registo áudio e para que os Deputados em formato 

de videoconferência pudessem ouvir as intervenções. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) referiu que o voto em apreço tinha sido aceite pela Mesa da 

Assembleia da República e o GP PSD tinha o direito de solicitar o reagendamento da sua 

discussão e votação. Mais referiu que a Comissão não podia criar metodologias distintas das 

regras estabelecidas pelo Senhor Presidente da Assembleia da República. Concluiu, informando 

que os signatários do voto solicitavam o seu reagendamento e discussão naquela reunião. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu não se sentir confortável com o reagendamento 

do voto naquela reunião. 

 

O Presidente da Comissão informou que o ponto 6 estava adiado por solicitação do GP PS. 

 

A proposta de Ordem do Dia, com as alterações referidas acima, foi aprovada por unanimidade 

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

dos Deputados do PAN e do PEV. 

 

 

2. Aprovação de ata 

  

Ponto adiado a pedido do PSD. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.2. O Presidente solicitou novamente aos Grupos Parlamentares o envio de propostas para o 

Plano de Atividades para a 2.ª Sessão Legislativa, estabelecendo o prazo até dia 05 de janeiro 

de 2021. 

 

3.3. A Coordenadora do Grupo de Trabalho-Parlamento dos Jovens, Deputada Maria Begonha, 

informou das deliberações deste, aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 

do BE, do CDS-PP e da IL: 

➢ Calendário das sessões distritais e nacionais 

i. Sessões Distritais: de 8 a 23 de março de 2021 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 52/XIV/ 2.ª SL 

 

4 
 

ii. Sessão Nacional Básico: 10 e 11 de maio de 2021 

iii. Sessão Nacional Secundário: 31 de maio e 1 de junho de 2021 

 

➢ Tinha sido efetuada, na reunião do Grupo de Trabalho que antecedeu a reunião 

ordinária da Comissão, a distribuição das escolas pelos GP’s para os debates em 

falta da edição 2019-2020, que assumiriam o formato por videoconferência, a 

realizar no início de janeiro; 

 

➢ Agendamento do Seminário | Os desafios do Parlamento dos Jovens na idade 

adulta para o dia 01 de fevereiro. 

 

 

4. Audição do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, a requerimento do PS, a 

propósito da divulgação dos resultados do TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) – 15h00  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 

Professor Doutor João Costa, bem como os Senhoras e Senhores Deputados presentes, 

lembrando a grelha de tempos da audição. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) apresentou o requerimento, referindo também que desde 1995 a 

2011, Portugal tinha subido 90 pontos na disciplina de matemática nos resultados do TIMSS, em 

altura em que não havia exames do 4.ª ano. Enunciou como questões cruciais na escola pública, 

nomeadamente, a diferença entre ter e não ter educação pré-escolar, a importância do foco na 

promoção do sucesso, os recursos disponíveis ou não em casa, a desigualdade persistente entre 

rapazes e raparigas, o fato de a escola não conseguir travar as desigualdades sociais. 

 

O Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Professor Doutor João Costa, referiu que esta 

disciplina era a que tinha mais insucesso e mais marcada pelas desigualdades económicas, 

dando o exemplo de que no 7.º ano de escolaridade 30% dos alunos tinham negativa e 55% do 

total eram de um estrato socioeconómico mais baixo. Os estudos TIMSS ofereciam dados 

comparativos entre vários países, servindo de mais uma peça sobre o estado do ensino e 

aprendizagem da disciplina de matemática. Refutou que as referidas melhorias dos alunos a 

matemática nos resultados do TIMSS se devessem à flexibilidade no currículo e maior autonomia 

e a extinção dos exames no 4.º ano letivo. Não existia correlação entre os resultados dos países 

que tinham e os que não tinham exames no 4.ª ano letivo. 

 

Intervieram depois os Deputados Cláudia André (PSD), Alexandra Vieira (BE), Ana Mesquita 

(PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Porfírio Silva (PS), apresentando observações e fazendo 

perguntas, nomeadamente, sobre a ausência de exames no 4.º ano de escolaridade e exigência 

na escolaridade, tendo o Secretário de Estado Adjunto e da Educação respondido 

individualmente às questões colocadas. 

 

A audição foi gravada, constituindo a gravação parte integrante desta ata, pelo que se dispensa 

o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

A gravação pode ser consultada na página internet da audição. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116347
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5. Discussão do Projeto de Resolução 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio 

ao associativismo juvenil 

 

Ponto adiado a pedido do PS. 

 

 

6.  Discussão e votação do projeto de voto n.º 417/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação por 

ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros 

 

Ponto adiado a pedido do PS. 

 

 

7.  Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão referiu que desta Comissão tinham saído vários votos por 

unanimidade e em nome desta para o Plenário, não desejando que houvesse um retrocesso 

neste processo. Sugeriu o agendamento de uma reunião de Mesa e Coordenadores no dia 05 

de janeiro às 15:00. 

 

 

8.  Data das próximas reuniões 

 

O Presidente da Comissão informou a data da próxima reunião, a saber: 

 

• 5 de janeiro 
  

✓ 15h30 – reunião ordinária –  
o Audição do Reitor da Universidade do Minho, a requerimento do BE – a 

confirmada 
o Audição dos peticionários da Petição Nº 130/XIV/2.ª,  Pela revisão das 

orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021 – confirmada 
Deputada relatora: Bebiana Cunha (PAN) 
 

• 12 de janeiro 
  

✓ 15h30 - 2.ª audição regimental do Ministro da Educação 
 

 

O Presidente desejou Felizes Festas a todos os presentes e por videoconferência. 

 

 

 

 

A reunião foi encerrada às 16:56 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 21 de dezembro 2020 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116257&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13497
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O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 12 de janeiro de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 

 Alexandre Poço 

 Ana Mesquita 

 Ana Rita Bessa 

 António Cunha 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Ilídia Quadrado 

 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 

 Martina Jesus 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Alberto Machado 

 Alexandra Vieira 

 Anabela Rodrigues 

 Bruno Aragão 

 Eduardo Barroco de Melo 

 Fernando José 

 Joana Sá Pereira 

 José Cesário 

 Margarida Balseiro Lopes 

 Maria Germana Rocha 

 Palmira Maciel 

 Telma Guerreiro 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Joana Mortágua 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Bebiana Cunha 


