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17.março.2021  

 

Aos dezassete dias do mês de março de 2021, pelas 14:15 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala 3 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. Audição de candidata a membro do Conselho Nacional de Educação - Confirmada 

 

2. Outros assuntos 

 

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

 

1. Audição de candidata a membro do Conselho Nacional de Educação - Confirmada 

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas à Dra. Anabela Castro, candidata a membro do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) (identificada na página da Comissão) e lembrou a grelha 

de tempos da audição. 

 

A Dra. Anabela Castro referiu o seguinte, em síntese: 

1. Explanou sobre o seu percurso formativo e profissional, assim como o motivo pelo qual 

tinha sido indicada pelo Grupo Parlamentar PAN para representante deste no CNE; 

2. Informou que era psicóloga clínica de formação e profissão e que o seu percurso 

profissional tinha sido feito na área da educação, nomeadamente como psicóloga clínica. 

 

Intervieram depois os Deputados Carla Sousa (PS), Cláudia André (PSD), Ana Rita Bessa (CDS-

PP) e Bebiana Cunha (PAN)*,1pronunciando-se sobre a matéria e pedindo esclarecimentos 

complementares. 

 

A Dra. Anabela Castro informou depois o seguinte, em síntese: 

1. O plano nacional de artes é uma inovação que estava em falta; 

2. A escola tem de estar aberta à comunidade; 

3. As artes e o desporto são áreas fulcrais e ferramentas de integração que não devem ser 

descuradas; 

4. O sistema educativo apresentou uma resposta muito forte durante a pandemia, mas é 

necessária mais inovação para melhorar os conhecimentos e competências; 

5. Deve ser incentivada a inovação educacional de forma a abranger todos os alunos, 

nomeadamente os mais carenciados; 

6. A questão da autonomia das escolas tem encontrado resistência por parte dos docentes; 

7. Para que exista uma real autonomia e não um delegar de competências, esta deve ser 

acompanhada por um pacote financeiro adequado e cálculo de rácio adequado à região 

e em função do território; 

8. O seu contributo para o CNE estava assente no seu entusiasmo, competência e 

conhecimento. 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116792
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A audição foi gravada em suporte vídeo, disponível na página da Comissão, o qual constitui parte 

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

 
 
2. Outros assuntos 
 

O Presidente da Comissão relembrou que o gabinete de apoio tinha enviado aos Deputados 

Coordenadores de todos os Grupos Parlamentares um correio eletrónico no dia anterior, 16 de 

março, sugerindo quatro datas para o agendamento da audição do Senhor Ministro de Estado e 

das Finanças sobre o atraso na homologação dos pareceres positivos na CAB CTES do 

PREVPAP (requerimento do BE). Solicitou a urgente pronúncia dos Grupos Parlamentares e 

DURP de forma a informar do Ministro atempadamente. 

 

O Presidente da Comissão informou sobre os pontos propostos a constar da ordem do dia para 

a reunião ordinária da Comissão de dia 23 de março, não tendo havido pronúncia de qualquer 

Grupo Parlamentar nem DURP. 

 

A reunião foi encerrada às 15:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 17 de março 2021, 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 23 de março de 2021.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116792
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

  

Eduardo Barroco De Melo (PS) 

 Carla Sousa (PS) 

 Fernando José (PS) 

 Lúcia Araújo Silva (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 Maria Da Graça Reis (PS) 

 Martina Jesus (PS) 

 Porfírio Silva (PS) 

 Tiago Estevão Martins (PS) 

 Alexandre Poço (PSD) 

 António Cunha (PSD) 

 Carla Madureira (PSD) 

 Cláudia André (PSD) 

 Firmino Marques (PSD) 

 Ilídia Quadrado (PSD) 

 Luís Leite Ramos (PSD) 

 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 

 Ana Mesquita (PCP) 

 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

 Bebiana Cunha (PAN) 

 José Cesário (PSD) 

 Maria Germana Rocha (PSD) 

 Pedro Alves (PSD) 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Joana Mortágua (BE) 

 Luís Monteiro (BE) 

 Mariana Silva (PEV) 

 João Cotrim De Figueiredo (IL) 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 --- 


