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23.setembro.2020 – Sala 2 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2020, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 2 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 15 de setembro de 2020 
 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
3.1. Pedido de audiência das Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

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

 

 
3.2.  Relatórios de audiências 

 

• Relatório da audiência a Portugal Activo | AGAP – Deputada piloto: Maria Gabriela 
Fonseca - dar a conhecer um conjunto de medidas que visam promover o Exercício 
Físico pela população, impondo-se um conjunto de alterações e de decisões políticas 
que são determinantes para o sucesso desse objetivo consensual. 

 
 
3.3. Baixa de Iniciativas 

 

3.3.1. Projeto de Resolução n.º 604/XIV/1.ª (CH) - Recomenda que a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento seja uma unidade curricular opcional. 

 

3.3.2. Projeto de Resolução n.º 607/XIV/1.ª (CH) - Recomenda ao Governo que, em 

articulação com as autarquias locais, elabore um plano específico para o transporte dos alunos 

para as escolas. 

 

3.3.3. Projeto de Resolução n.º 627/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a contratação de 

todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. 

 
3.3.4. Projeto de Lei n.º 484/XIV/1.ª (BE) - Cria um teto máximo para o valor das propinas de 

2º, 3º ciclos de estudos e pós-graduações no ensino superior público. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45185
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45184
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3.3.5. Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a alteração do valor das propinas dos 

cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos no Ensino Superior Público. 

 

3.3.6. Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

 

4. Audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), para 
apresentação do 1.º relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em 
Portugal, apresentado pela Agência em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 16.º 
da Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei n.º 94/2019, de 4 de setembro – 
10h00 

 
 
5. Audiência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para apresentação do Projeto Gaia 

2024 – Candidatura a Capital Europeia da Juventude – 11h15 
 
 
6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 605/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a integração de 

assistentes operacionais precários na escola pública. 
 
 
7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola 

Secundária de Serpa. 
 
 
8.  Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)275 - Proposta de RECOMENDAÇÃO 

DO CONSELHO sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade 
sustentável, da justiça social e da resiliência.  

 
 
9.  Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)277 – Proposta de RECOMENDAÇÃO 

DO CONSELHO relativa a Uma ponte para o emprego - Reforçar a Garantia para a Juventude 
e que substitui a Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a Juventude. 

 
 
10.  Discussão e votação do requerimento do CHEGA para audição do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a 
decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem 
frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. 

 
 
11.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição, com caráter de urgência, da 

Parque Escolar, E.P.E sobre obras em atraso, nomeadamente na Escola Secundária João 
de Barros, em Corroios. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://dre.pt/pesquisa/-/search/637179/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417107/details/normal?p_p_auth=5d6DhOpi
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45181
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2020&number=275&extension=null
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200277.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200277.do
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12.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição conjunta da Sociedade Artística 

Musical dos Pousos – SAMP, Orfeão de Leiria, Academia de Música de Alcobaça, Canto 
Firme de Tomar - Associação de Cultura e Conservatório de Música e Artes do Centro, 
sobre cortes de financiamento para o ensino articulado. 

 
 
13.  Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Ministro da Educação, 

para prestar esclarecimentos sobre a reparação do resultado do concurso para 
financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 para o ensino artístico, e do 
Presidente da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música  

 
 
 
14.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Ministro da Educação para 

explicar as opções tomadas e o acompanhamento que está a ser feito ao regresso às 
aulas. 

 
 
15.  Outros assuntos 
 
 
16.  Data das próximas reuniões 

 
 

• Dia 29 de setembro – 15h30 
 
 

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

 

 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
O Presidente deu conta de que tinha sido pedido o adiamento dos pontos 2 e 7 para a próxima 

reunião. 

 

A proposta de Ordem do Dia, com a alteração referida acima, foi aprovada por unanimidade 

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

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

 
2. Aprovação de atas 
  
A aprovação da ata da reunião de 15 de setembro de 2020 foi adiada, a pedido do PS. 
 
 
3. Comunicações do Presidente 
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3.1. Pedido de audiência das Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, 

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

 

Apreciado o pedido de audiência das Associações Académicas em causa, para apresentarem as 

suas preocupações com o ensino superior, no crucial período de regresso às aulas nas 

Universidades, foi consensualizado realizar a audiência numa próxima reunião da Comissão. 

 

3.3.  Relatórios de audiências 
 

O relatório da audiência à Portugal Activo | AGAP, presidida pela Deputada piloto Maria 

Gabriela Fonseca (PSD), para dar a conhecer um conjunto de medidas que visam promover o 

exercício físico pela população, impondo-se um conjunto de alterações e de decisões políticas 

que são determinantes para o sucesso desse objetivo consensual, foi aprovado por 

unanimidade pelos Deputados presentes do PS, do PSD, do BE, do PCP e do PEV, 

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

 
 
3.3. Baixa de Iniciativas 

 

3.3.1. Projeto de Resolução n.º 604/XIV/1.ª (CH) - Recomenda que a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento seja uma unidade curricular opcional. 

 
O Presidente informou que o Deputado do CHega comunicou que pretende a discussão no 
Plenário. 
 

3.3.2. Projeto de Resolução n.º 607/XIV/1.ª (CH) - Recomenda ao Governo que, em 

articulação com as autarquias locais, elabore um plano específico para o transporte dos alunos 

para as escolas. 

 

O Presidente informou que o Deputado do CHega comunicou que pretende a discussão no 
Plenário. 
 

3.3.3. Projeto de Resolução n.º 627/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a contratação de 

todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. 

 
O Presidente informou que a Deputada do PCP comunicou que pretende a discussão na 
Comissão. 
 
3.3.4. Projeto de Lei n.º 484/XIV/1.ª (BE) - Cria um teto máximo para o valor das propinas de 

2º, 3º ciclos de estudos e pós-graduações no ensino superior público. 

 
A Deputada Joana Mortágua (BE) comunicou que não pretendem fazer a apresentação da 
iniciativa na Comissão, realçando que já está agendada a sua discussão no Plenário. O 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45180
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45185
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45184
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Presidente da Comissão informou que o parecer do mesmo seria elaborado pelo Deputado 
João Cotrim de Figueiredo (IL) e apreciado na reunião da Comissão de 29 de setembro. 
 

3.3.5. Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN) - Limita a alteração do valor das propinas dos 

cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos no Ensino Superior Público. 

 
O PSD indicou como relatora a Deputada Isabel Lopes e o Presidente referiu que o parecer 
seria apreciado na reunião da Comissão de 29 de setembro. 
 

3.3.6. Projeto de Lei n.º 506/XIV/2.ª (CDS-PP) - Consagra a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. 

 

O Presidente informou que o CDS-PP tinha comunicado que não pretendia fazer a 
apresentação da iniciativa na Comissão e pediu ao PS a indicação de um Deputado relator, 
tendo o Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informado que faria essa comunicação 
posteriormente. 
 

 

4. Audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), para 
apresentação do 1.º relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em 
Portugal, apresentado pela Agência em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 16.º 
da Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei n.º 94/2019, de 4 de setembro – 
10h00 

 
O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Agência (identificada na página 
da Comissão) e lembrou a grelha de tempos da audição. 
 

Os representantes da Agência referiram o seguinte, em resumo: 

1. Sendo o 1.º relatório apresentado, optaram por cobrir todo o período de funções da 

Agência, de 2009 a 2019; 

2. Em 2009 verificava-se um aumento significativo do número de cursos acreditados, pelo 

que a primeira função da Agência foi verificar os cursos que não cumpriam as 

condições exigidas; 

3. Foi feita uma avaliação inicial preliminar, com base em padrões mínimos de qualidade 

e feita a análise do que podia ser recuperado; 

4. Genericamente, foi feita a acreditação de 3.623 ciclos de estudos e feito o 

encerramento de 1.218, por decisão das instituições; 

5. Depois foi instituído um sistema de acreditação periódico, com um período de seis 

anos, de 2011/2012 a 2016/2017; 

6. Entretanto registou-se uma melhoria da qualificação dos docentes e o desenvolvimento 

da investigação nas instituições; 

7. Verificou-se também uma revisão dos critérios de funcionamento e acreditação, 

estando o sistema actualmente mais limpo; 

8. Está em curso o segundo ciclo de acreditações, terminando o encerramento das 

acreditações em 2021 e sendo feita nova avaliação institucional em 2022. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45230
https://dre.pt/pesquisa/-/search/637179/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417107/details/normal?p_p_auth=5d6DhOpi
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115702
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Intervieram depois os Deputados Alexandra Tavares de Moura (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís 

Monteiro (BE) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), que fizeram observações e colocaram perguntas.  

 

Nesta sequência, os representantes da Agência indicaram o seguinte: 

1. A Agência funciona com uma enorme independência; 

2. As instituições de ensino interiorizaram os procedimentos e as regras aplicáveis; 

3. O tempo médio de acreditação depende muito, podendo ir de 1 a 3 anos; 

4. A pandemia teve vários efeitos nos processos da Agência, nomeadamente tendo-se 

tornado impossível a vinda de peritos estrangeiros e as acreditações foram alargadas 

por 1 ano; 

5. A evolução é para um sistema mais flexível, com mais amostragem, mas sempre 

atuando; 

6. Há novos guiões com efeitos a outubro, já tendo em conta o ensino à distância e a 

Agência terá de ter uma posição mais flexível; 

7. O ensino à distância tem uma parte teórica maior e há desdobramento das turmas 

práticas e laboratoriais; 

8. Os cursos de saúde estão com dificuldades em relação à presença dos alunos nos 

hospitais; 

9. Os prazos para os docentes foram adiados um ano; 

10. O tempo médio de acreditação do novo ciclo de estudos varia entre 6 e 9 meses; 

11. A Agência visa continuar a assegurar a qualidade do ensino superior. 

 

A gravação da audição, que está disponível na página da Comissão, constitui parte integrante 

desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 
 
5. Audiência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para apresentação do Projeto Gaia 

2024 – Candidatura a Capital Europeia da Juventude – 11h15 
 
O Presidente da Comissão deu as boas vindas à delegação da Câmara Municipal (identificada 
na página da Comissão), realçou que Portugal já teve 2 capitais europeias anteriores, Braga 
(2012) e Cascais (2018) e lembrou a grelha de tempos da audição. 
 
Os representantes da Câmara referiram o seguinte, em resumo: 

1. A Câmara ouve os jovens, recolheu os seus contributos e com base neles criaram o 
plano para a juventude, com boas práticas; 

2. A apresentação da candidatura e da visão da mesma foi feita em 2018, embora o prazo 
de candidatura só abra em novembro de 2020; 

3. Desenvolvem um conjunto de actividades, sempre ouvindo e potenciando a 
participação dos jovens; 

4. A candidatura é nacional e não regional, tem a adesão e o apoio de todas as 
associações e entidades representativas da juventude e pedem o apoio da Comissão; 

5. Têm um investimento no orçamento participativo jovem. 
 
Intervieram depois os Deputados Miguel Costa Matos (PS), António Cunha (PSD), Luís 

Monteiro (BE) e Alma Rivera (PCP), que fizeram observações e colocaram perguntas.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115702
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115613
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Nesta sequência, os representantes da Câmara indicaram o seguinte: 

1. O Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional das Associações Juvenis 

participaram na organização da candidatura; 

2. O orçamento participativo da juventude actualmente tem mais de 3.000 participações; 

3. O modelo de governação adotado é o da participação permanente dos jovens; 

4. O impacto económico decorrente é muito elevado, a nível regional e nacional, embora 

não mensurável agora; 

5. O voluntariado dos jovens é muito expressivo; 

6. Vila Nova de Gaia é o 3.º maior município do país; 

7. Há investimento na capacitação dos jovens a nível de empreendedorismo; 

8. Os jovens são sempre ouvidos e são participantes nas políticas públicas para a 

juventude; 

9. A candidatura pretende dar resposta aos problemas dos jovens, nomeadamente a 

nível do desemprego, habitação e mobilidade. 

 

A gravação da audição, que está disponível na página da Comissão, constitui parte integrante 

desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 
 
6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 605/XIV/1.ª (BE) - Recomenda a integração de 

assistentes operacionais precários na escola pública. 
 
Adiado a pedido do BE. 
 
7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 624/XIV/1.ª (PCP) - Requalificação da escola 

Secundária de Serpa. 
 
Adiado a pedido do CDS-PP. 
 
8.  Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)275 - Proposta de RECOMENDAÇÃO 

DO CONSELHO sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade 
sustentável, da justiça social e da resiliência.  

 
O relatório foi apresentado pela relatora, Deputada Claúdia André (PSD), tendo a Deputada 
Alexandra Vieira (BE) referido que a iniciativa europeia em causa suscita questões ao BE. O 
relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PEV, 
encontrando-se ausentes os restantes Deputados. 
 
 
9.  Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)277 – Proposta de RECOMENDAÇÃO 

DO CONSELHO relativa a Uma ponte para o emprego - Reforçar a Garantia para a Juventude 
e que substitui a Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a Juventude. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=115613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45181
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45206
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2020&number=275&extension=null
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200277.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200277.do
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Na impossibilidade de a relatora, Deputada Maria Begonha (PS), estar presente, foi dispensada 
a apresentação do relatório. A Deputada Alexandra Vieira (BE) referiu que a matéria merece 
uma reflexão mais alargada da Comissão. O relatório foi aprovado por unanimidade pelos 
Deputados do PS, do PSD e do BE, encontrando-se ausentes os restantes Deputados. 
 
 
10.  Discussão e votação do requerimento do CHEGA para audição do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a 
decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem 
frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. 

 
Adiado a pedido do autor.  
 
11.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição, com caráter de urgência, da 

Parque Escolar, E.P.E sobre obras em atraso, nomeadamente na Escola Secundária João 
de Barros, em Corroios. 

 
A Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do requerimento, tendo referido que há 
obras que estão pendentes há mais de uma década, sem justificação, pelo que é importante 
ouvir a Parque Escolar, E.P.E sobre esta e outras obras. 
 
O Deputado Estevão Martins (PS) pediu que os requerimentos tenham sempre uma maior 
abrangência. 
 
O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, 
encontrando-se ausentes os restantes Deputados. 
 
 
12.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição conjunta da Sociedade Artística 

Musical dos Pousos – SAMP, Orfeão de Leiria, Academia de Música de Alcobaça, Canto 
Firme de Tomar - Associação de Cultura e Conservatório de Música e Artes do Centro, 
sobre cortes de financiamento para o ensino articulado. 

 
A Deputada Alexandra Vieira (BE) fez a apresentação do requerimento, referindo que em 
agosto foram comunicados cortes no financiamento do ensino articulado, quando as turmas já 
estavam constituídas, sem ter sido dada uma explicação e o BE pretende obter 
esclarecimentos. 
 
A Deputada Cláudia André (PSD) questionou a razão por que só se pretendia fazer a audição 
destas escolas e não de outras, que sofreram cortes idênticos, tendo o Deputado Tiago 
Estevão Martins (PS) manifestado concordância com audições mais abrangentes e informado 
que o PS votaria contra. 
 
A Deputada Alexandra Vieira (BE) referiu que o BE aceita que sejam incluídas mais entidades e 
a Deputada Joana Mortágua (BE) propôs que seja feita uma audição pública de todas as 
entidades do sector ou fixado um prazo para os Grupos Parlamentares indicarem as entidades 
a convidar para a audição. 
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O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) propôs que fosse feito um pedido de contributo escrito 
às entidades. 
 
Na sequência do debate, a Deputada Joana Mortágua (BE) retirou o requerimento e propôs 
que a análise da questão fosse feita numa reunião de Coordenadores. 
 
 O Presidente da Comissão propôs que fosse feita uma auscultação por email da Mesa e 
Coordenadores sobre a matéria, não se tendo verificado objeções. 
 
 
13.  Discussão e votação do requerimento do PSD para audição do Ministro da Educação, 

para prestar esclarecimentos sobre a reparação do resultado do concurso para 
financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 para o ensino artístico, e do 
Presidente da Ensemble, Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música  

 
A Deputada Cláudia André (PSD) fez a apresentação do requerimento, tendo referido que está 
também em causa o financiamento das escolas e requerem audições autónomas do Ministro 
da Educação e da Ensemble. 
 
O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, 
encontrando-se ausentes os restantes Deputados. 
 
 
14.  Discussão e votação do requerimento do BE para audição do Ministro da Educação para 

explicar as opções tomadas e o acompanhamento que está a ser feito ao regresso às 
aulas. 

 
A Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do requerimento, referindo que qualquer 
início de ano letivo justifica a audição do Ministro da Educação e este ano por maioria de 
razão, e realçando que a primeira audição regimental só terá lugar no âmbito da apreciação da 
proposta de Orçamento do Estado, eventualmente em novembro. 
 
O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, 
encontrando-se ausentes os restantes Deputados. 
 
A Deputada Joana Mortágua (BE) realçou depois a urgência das audições do Ministro da 
Educação e referiu que que podem ser ambas no mesmo dia, com grelhas autónomas, não se 
tendo verificado objeções à proposta. 
 
15.  Outros assuntos 
 
O Presidente da Comissão apresentou a técnica auxiliar parlamentar Ana Catarina Simões e 
informou que a mesma tinha sido colocada na Comissão em substituição da Fernanda 
Fernandes, que se encontrava em ausência prolongada, para dar assistência à mãe, que está 
com uma doença incapacitante. 
 
 
16.  Data das próximas reuniões 
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• Dia 29 de setembro – 15h30 
 

• Audiência do Comité Paralímpico de Portugal, do Comité Olímpico de 
Portugal e da Confederação de Desporto de Portugal, para entrega em mão 
de moção onde contam vários assuntos no âmbito do desporto português, 
nomeadamente o impacto das medidas de contingência e controlo da 
pandemia por COVID-19 no desporto. 

 

• Audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios Estado, para 
expor os problemas que afetam a ECIC, nomeadamente a Carreira de 
Investigação sem avaliação nem progressão devido à desatualização do atual 
estatuto (ECIC) e que afeta não só os investigadores e a sua progressão, mas 
também a imagem dos Laboratórios e do País. 

 
 

 

A reunião foi encerrada às 12:59 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 
lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 

Palácio de São Bento, 23 de setembro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE  

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 06 de outubro de 2020.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Alexandra Tavares de Moura 

 Alexandre Poço 

 Ana Rita Bessa 

 António Cunha 

 Bebiana Cunha 

 Carla Madureira 

 Carla Sousa 

 Cláudia André 

 Cristina Mendes da Silva 

 Firmino Marques 

 Joana Mortágua 

 Lúcia Araújo Silva 

 Luís Leite Ramos 

 Luís Monteiro 

 Maria Begonha 

 Maria da Graça Reis 

 Maria Gabriela Fonseca 

 Maria Joaquina Matos 

 Pedro Alves 

 Porfírio Silva 

 Tiago Estevão Martins 

 Alexandra Vieira 

 Anabela Rodrigues 

 Clarisse Campos 

 Eduardo Barroco de Melo 

 Elza Pais 

 Isabel Lopes 

 Joana Sá Pereira 

 Maria Germana Rocha 

 Mariana Silva 

 Nuno Fazenda 

 Telma Guerreiro 

Bruno Aragão 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Ana Mesquita 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 João Cotrim de Figueiredo 

  

 


