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11.novembro.2020 – Sala 5 

 

Aos onze dias do mês de novembro de 2020, pelas 14:45 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 5 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. Audiência ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, para 

apresentação de propostas para o Orçamento do Estado para 2021. 

 

2.  Outros assuntos 

 

3.  Data da próxima reunião 

 

• Dia 2 de dezembro – 10h00 

 

• Reunião ordinária 

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

 

1. Audiência ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, para 

apresentação de propostas para o Orçamento do Estado para 2021. 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes do Conselho Coordenador 

dos Institutos Superiores Politécnicos, para apresentação de propostas para o Orçamento do 

Estado para 2021 (OE2021) e lembrou a grelha de tempos da audiência. 

 

Foi dada a palavra aos representantes do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos, os quais expuseram as razões para a audiência, que ora se resumem:  

• Apresentaram as suas sete propostas de alteração ao Orçamento de Estado 2021, 

nomeadamente: 

o Consideração dos Serviços de Ação Social (SAS) dos Politécnicos e 

Universidades como recetores da consignação, em sede de IRS e das doações 

de particulares, para efeitos de benefícios fiscais; 

o Atribuição de benefício fiscal às empresas que paguem as propinas aos seus 

trabalhadores; 

o Eliminação da necessidade de autorização conjunta do MCTES e MF para 

crescimento das despesas com pessoal entre 3% e 5%; 

o Resolução das situações de Comissões extraordinárias de serviço; 

o Inclusão como beneficiários da ADSE dos trabalhadores das IES com contrato 

de trabalho ao abrigo do direito privado; 

o Isenção do IVA na construção/remodelação/equipamentos para centros de 

investigação e desenvolvimento; 

o Reforço do Financiamento para fazer face ao aumento das despesas 

relacionadas com a aquisição de EPI e outros artigos de proteção e desinfeção 

para mitigar o alastramento da COVID-19; 
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• Havia um conjunto de situações de exceção que não poderiam fazer parte do contrato 

de legislatura; 

• Consignação em sede de I.R.S.; 

• No contrato de legislatura estavam previstos concursos de promoção de professores; 

• Necessidade de reforço do OE2021 relativamente aos equipamentos de proteção 

individual (EPI); 

• Recusa dos hospitais em receber os alunos para ensino clínico. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís 

Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP)*,1tendo os representantes do Conselho Coordenador dos 

Institutos Superiores Politécnicos respondido globalmente às questões colocadas. 

 

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

agradecendo aos representantes do CCISP 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. 

 
2.  Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 
 
3.  Data da próxima reunião 

 

• Dia 2 de dezembro – 10h00 

 

• Reunião ordinária 
 

 

A reunião foi encerrada às 15:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 de novembro de 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 02 de dezembro de 2020.  

 
* intervenção no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116185
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandre Poço 

 Ana Mesquita 

 António Cunha 

 Bebiana Cunha 

 Bruno Aragão 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Isabel Lopes 

 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 

 Elza Pais 

 Joana Sá Pereira 

 Maria Germana Rocha 

 Pedro Alves 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 

 Ana Rita Bessa 

 Joana Mortágua 

 Mariana Silva 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 João Cotrim de Figueiredo 

 


