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22.outubro.2020 – Auditório António de Almeida Santos 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2020, pelas 19:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, no Auditório António de 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. Comunicações do Presidente 
 

 

3. Audição do Ministro da Educação – Após Plenário – Hora indicativa 19h00 
 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para prestar esclarecimentos sobre 

a reparação do resultado do concurso para financiamento dos contratos de patrocínio 

2020-2026 para o ensino artístico. 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do BE, para explicar as opções tomadas e o 

acompanhamento que está a ser feito no regresso às aulas. 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, sobre o surto de COVID-19 nas 

escolas e as medidas em curso para mitigar os respetivos impactos na comunidade 

escolar. 

 
 
4.  Outros assuntos 
 
 
5.  Data das próximas reuniões 
 
 

• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 
✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do BE 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Reunião Ordinária 

 

• Dia 29 de outubro – 16h00 

 



 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 43/XIV/ 2.ª SL 

 

2 
 

✓ Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da 

apreciação na especialidade do Orçamento do Estado 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Educação no âmbito da apreciação na especialidade do 

Orçamento do Estado 

 

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

 

 
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, do CDS-PP, do PAN e do PEV, registando-se a ausência do Deputado da IL. 

 
2. Comunicações do Presidente 
 

Não se registaram comunicações do Presidente. 

 

3. Audição do Ministro da Educação – Após Plenário – 19h00 
 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para prestar esclarecimentos sobre 

a reparação do resultado do concurso para financiamento dos contratos de patrocínio 

2020-2026 para o ensino artístico. 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do BE, para explicar as opções tomadas e o 

acompanhamento que está a ser feito no regresso às aulas. 

 

• Por requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, sobre o surto de COVID-19 nas 

escolas e as medidas em curso para mitigar os respetivos impactos na comunidade 

escolar. 

 
O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Ministro da Educação, Tiago Brandão 

Rodrigues, ao Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa e à Secretária de 

Estado da Educação, Inês Ramires e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

A Deputada Margarida Balseiro Lopes (PSD) referiu que o Governo anunciou um reforço de 

verbas para o ensino artístico, mas não se vê onde houve reforço, e que faria um concurso 

adicional de financiamento, mas não há informação subsequente. Mencionou ainda que há 

escolas e alunos em situações diferentes e o PSD enviou perguntas ao Governo sobre a 

situação, mas ainda não recebeu resposta. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) perguntou ao Ministro qual o balanço que faz do início das 

aulas e do 1.º período, os surtos verificados, as orientações e medidas adotadas e a avaliação 
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dos testes rápidos. Referiu depois que há falta de professores em várias disciplinas, 

necessidade de reponderação do Estatuto Docente, bem como da revalorização da carreira, 

dos horários incompletos e dos descontos para a segurança social e de reforço do pessoal das 

escolas. 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) questionou que há salas com dificuldade de cumprimento 

das regras sanitárias, que perante a identificação de pessoas infetadas não há isolamento e 

confinamento das turmas, que os docentes de grupos de risco não estão autorizados a fazer 

ensino à distância e realçou os resultados do relatório dum inquérito aos professores. 

 

Intervieram depois os Deputados Porfírio Silva (PS), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa 

(CDS-PP), Mariana Silva (PEV), Cláudia André (PSD), Alexandra Vieira (BE) e Bebiana Cunha 

(PAN), apresentando observações e fazendo perguntas, nomeadamente, sobre a escola digital, 

medidas para a saúde mental e emocional dos agentes educativos e para resposta aos alunos 

com necessidades educativas especiais. 

 

O Ministro da Educação e os respetivos Secretários de Estado responderam após a 

intervenção de cada um dos Deputados e informaram que as escolas de ensino artístico 

registavam um deficit crónico e foram corrigidas situações, dada previsibilidade às escolas, 

havendo agora mais alunos e financiamento (mais 10.000.000€ em 2020), um concurso público 

transparente e estão a trabalhar no concurso adicional, tendo sido constituído um Grupo de 

Trabalho, para discutir com o setor. 

 

Referiram depois que os professores este ano foram colocados na 1.ª quinzena de agosto, há 

mais 3.300 professores a tempo inteiro, mais psicólogos, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos, foi publicada uma nova portaria dos rácios, com mais cerca de 3.000 

assistentes operacionais e uma majoração para alunos do ensino inclusivo. 

 

Informaram também que para a situação de pandemia foram dadas orientações às escolas, 

criado um referencial de atuação e distribuído material e a Direção Geral de Saúde diz que as 

escolas são seguras e não têm contribuído para a expansão do vírus. Referiu ainda o reforço 

da telescola e informou que em novembro serão distribuídos os primeiros 100.000 

computadores. 

 

Indicaram ainda que foi autorizada a prática de educação física e desporto, foi alargado o 
apoio psicológico, aumentados os projetos na área das artes e feita a vinculação de mais 
professores. 
 
A audição foi gravada em suporte vídeo, estando a gravação e os documentos entregues pelo 

Ministro da Educação disponíveis na página da Comissão, constituindo parte integrante desta 

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

 

 
4.  Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 
5.  Data das próximas reuniões 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116003
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• Dia 26 de outubro – 11h00 às 13h00 

 
✓ Audição das escolas de música com ensino articulado, por requerimento do BE 

 

• Dia 26 de outubro – 15h30 

 

✓ Reunião Ordinária 

 

• Dia 29 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da 

apreciação na especialidade do Orçamento do Estado 

 

• Dia 30 de outubro – 16h00 

 

✓ Audição do Ministro da Educação no âmbito da apreciação na especialidade do 

Orçamento do Estado 

 
 

A reunião foi encerrada às 21:08 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 22 de outubro 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão 2 de dezembro de 2020.  
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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 
 Bebiana Cunha 
 Bruno Aragão 
 Carla Madureira 
 Carla Sousa 
 Cláudia André 
 Firmino Marques 
 Isabel Lopes 
 Joana Mortágua 
 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 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Alexandra Vieira 
 Maria Germana Rocha 
 Palmira Maciel 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Mendes da Silva 

 
 
 


