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19.janeiro.2021  

 

Aos dezanove dias do mês de janeiro de 2021, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na sala do Senado 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 
  

• Atas das reuniões: 

• 11 de novembro 2020 (audiência ao SNESUP, OE) 

• 05 de janeiro de 2021 (Mesa e Coordenadores) 

• 05 de janeiro de 2021 (Comissão) 

• 12 de janeiro de 2021 (Comissão) 
 

 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

•  Projeto de Lei n.º 631/XIV/2.ª (PCP) – Procede à criação de medidas de combate à 
carência de professores, educadores e técnicos especializados na Escola Pública 
 
✓ Baixou à Comissão em 12/1/2021 
✓ A discussão da iniciativa na sessão plenária foi agendada para 20/1/2021  

✓ Não elaborar parecer da Comissão? 
       

• Projeto de Resolução n.º 846/XIV/2.ª (BE) - Pela vinculação extraordinária dos 
docentes de técnicas especiais  
 
✓ Baixou à Comissão em 12/1/2021 
✓ O BE deseja a sua discussão na Comissão ou no Plenário? 

 

• Projeto de Resolução n.º 851/XIV/2.ª (IL) - Pela manutenção do ensino presencial 
 
✓ Baixou à Comissão em 14/1/2021 
✓ A IL deseja a sua discussão na Comissão ou no Plenário? 

 

• Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa 
extraordinário de apoio ao associativismo juvenil 
 
✓ Baixou à Comissão em 14/1/2021 
✓ O PAN informou que deseja a sua discussão na Comissão, junto com o 

Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE) - Pela criação de um fundo de apoio 
ao associativismo juvenil. 

 
 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45617
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45605
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45633
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
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Relatórios de audiências 
 

• Relatório da audiência a Quarentena Académica – Deputada piloto: Carla Sousa (PS) 
- apresentar o levantamento de novos desafios, entre eles o ensino remoto, a saúde 
mental e as residências. 
 

✓ É aprovado o relatório? 
 

 

4. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 
artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 10h00  

 
 

5. Apreciação e votação do parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia 
(PTCE) para 2021 - COM(2020)690 - Uma União vital num mundo fragilizado 

 

• Deputada relatora: Carla de Sousa (PS) 
 
 

6.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 569/XIV (PEV) – Cria o apoio de 
deslocalização a atribuir a professores 

 

• Deputado relator: Pedro Alves (PSD) 
 
 

7.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 624/XIV/2.ª (PAN) - Estabelece 
mecanismos de compensação para docentes deslocados da residência no 
cumprimento do seu exercício profissional 

 

• Deputada relatora: Gabriela Fonseca (PSD) 
 
 

8. Outros assuntos 
 
 

9. Data das próximas reuniões 
 
 

• 26 de janeiro 
  

✓ 15h30 - Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o 
relatório Estado da Educação 2019 – confirmada 

 

• 2 de fevereiro 
 

✓ Audição de entidades do setor no âmbito da apreciação de iniciativas sobre o 
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário – a confirmar 

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

 

 

 

 

https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=58000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45415
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45607
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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 PAN e da IL, registando-se a ausência dos Deputados do PCP, CDS-PP e do PEV. 

 
 

2. Aprovação de atas 
  
As atas foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do 

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

 
 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

O Presidente deu conta de que tinham baixado à Comissão as iniciativas abaixo referidas, tendo 

os Grupos Parlamentares respetivos solicitado a sua discussão nos termos seguintes: 

 

•  Projeto de Lei n.º 631/XIV/2.ª (PCP) – Procede à criação de medidas de combate à 
carência de professores, educadores e técnicos especializados na Escola Pública – 
não foi possível elaborar parecer devido ao curto espaço temporal entre a baixa 
da iniciativa à Comissão e a discussão em Plenário; 

       

• Projeto de Resolução n.º 846/XIV/2.ª (BE) - Pela vinculação extraordinária dos 
docentes de técnicas especiais – solicitada informação quanto à discussão em 
Comissão ou em Plenário deste Projeto de Resolução o GPBE ficou de informar 
posteriormente; 

 

• Projeto de Resolução n.º 851/XIV/2.ª (IL) - Pela manutenção do ensino presencial – 
a discussão em Comissão ou em Plenário será colocada atempadamente ao 
Senhor Deputado da IL, por ausência do mesmo neste ponto da OD; 

 

• Projeto de Resolução n.º 852/XIV/2.ª (PAN) - Criação de um programa extraordinário 
de apoio ao associativismo juvenil – discussão na Comissão em conjunto com o 
Projeto de Resolução n.º 777/XIV/2.ª (BE). 

 
  

3.2. Relatórios de audiências 
 

O relatório da audiência da “Quarentena Académica” foi aprovado por unanimidade pelos 
Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, registando-se a ausência dos 
Deputados do PAN, PEV e da IL. 
 
 

4. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 
artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República – 10h00  

 
O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas ao Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, lembrando a grelha de tempos da audição. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45617
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45605
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45633
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45634
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45493
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O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez uma intervenção inicial, apresentando 

as políticas e medidas desenvolvidas no ano de 2020, nomeadamente: 

 

➢ O número de candidatos ao Ensino Superior tinha sido o mais elevado em 25 anos, 

representando 400 mil alunos; 

➢ A execução de €32M nas instituições do Ensino Superior; 

➢ O contrato de legislatura tinha sido cumprido; 

➢ A execução da FCT tinha ultrapassado os €500M, representando um aumento de 4% 

face a 2019; 

➢ A despesa com o emprego científico tinha triplicado; 

➢ A despesa em sistemas espaciais tinha ultrapassado em muito o projetado, reforçado 

pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia; 

➢ Estreitamento de relações entre o emprego e a ciência, assim como fomento das 

carreiras de investigação. 

 

Intervieram na primeira ronda os Deputados Isabel Lopes (PSD), Duarte Marques (PSD), Tiago 

Estevão Martins (PS), Bruno Aragão (PS), Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita 

Bessa (CDS-PP) e Bebiana Cunha*1(PAN), tendo o Ministro e o Secretário de Estado respondido 

individualmente às questões e observações colocadas. 

 

Usaram da palavra na segunda ronda os Deputados Alexandre Poço (PSD), Alexandra Tavares 

de Moura* (PS), Luís Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Duarte Marques (PSD), Sílvia Torres* 

(PS), Cláudia André (PSD), Elza Pais* (PS), Cristóvão Norte* (PSD), Lúcia Araújo Silva (PS), 

Fernanda Velez (PSD), Miguel Costa Matos* (PS), Ilídia Quadrado (PSD), Nuno Carvalho (PS) 

e Filipa Roseta* (PSD), tendo o Ministro e o Secretário de Estado respondido globalmente às 

questões e observações colocadas. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, disponibilizado na página da Comissão, o qual constitui 

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

 
 

5. Apreciação e votação do parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia 
(PTCE) para 2021 - COM(2020)690 - Uma União vital num mundo fragilizado 

 
Apresentou a Deputada relatora Carla de Sousa (PS). 
 
O parecer foi aprovado por maioria com votos a favor dos Deputados do PS, do PSD, do BE, do 
CDS-PP e do PAN e abstenção dos Deputados do PCP. Registou-se a ausência dos Deputados 
do PEV e da IL. 
 
 

6.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 569/XIV (PEV) – Cria o apoio de 
deslocalização a atribuir a professores 

 
Apresentou o Deputado relator Pedro Alves (PSD). 
 
O parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do 
CDS-PP e do PAN, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 
 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116472
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=58000
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45415
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7.  Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 624/XIV/2.ª (PAN) - Estabelece 
mecanismos de compensação para docentes deslocados da residência no 
cumprimento do seu exercício profissional 

 
Apresentou a Deputada relatora Gabriela Fonseca (PSD). 
 
O parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP, do 
CDS-PP e do PAN, registando-se a ausência dos Deputados do PEV e da IL. 
 
 

8. Outros assuntos 
 
O Presidente da Comissão solicitou que os Grupos Parlamentares e DURP ponderassem a 

proposta do PSD na reunião de dia 12 de janeiro de 2021, que consistia em adotar um plano de 

atividades igual ao da 1.ª Sessão, atualizando e adaptando as atividades à situação pandémica 

atual. Assim, reforçando o solicitado em reuniões anteriores, solicitou que os Grupos 

Parlamentares e DURP remetessem os contributos que considerassem adequados, para se 

elaborar o plano de atividades para a 2.ª Sessão. 

 

O Presidente da Comissão informou que a Conferência de Líderes tinha alterado o dia dedicado 

às reuniões das Comissões Parlamentares de 26 para 27 de janeiro, estando esta informação 

na súmula n.º 36. Assim, questionou os Grupos Parlamentares e DURP se desejavam manter a 

reunião agendada para dia 26 ou alterar para dia 27 de janeiro, informando que a Presidente da 

CNE não tinha disponibilidade para estar presente em audição no dia 27 de janeiro. Solicitou 

também pronúncia dos Grupos Parlamentares e DURP sobre se deveria manter a audição de 

entidades do setor no âmbito da apreciação de iniciativas sobre o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, agendada para dia 02 de fevereiro, dado o estado pandémico atual. 

 

Lembrou também que se encontrava agendado para dia 01 de fevereiro o Seminário | Os 

desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, relativo à celebração dos 25 anos do 

Programa Parlamento dos Jovens. 

 

Interveio o Deputado Tiago Estevão Martins (PS), referindo que a reunião ia longa e não estavam 

presentes todos os Grupos Parlamentares, solicitando que as questões relativas às reuniões de 

dia 26 de janeiro e 02 de fevereiro fossem colocadas por correio eletrónico aos Coordenadores. 

Esta proposta foi consensualizada entre os Grupos Parlamentares presentes. 

 
 

9. Data das próximas reuniões 
 
 

• 26 de janeiro 
  

✓ 15h30 - Audição da Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o 
relatório Estado da Educação 2019 – confirmada 

 

• 2 de fevereiro 
 

✓ Audição de entidades do setor no âmbito da apreciação de iniciativas sobre o 
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário – a confirmar 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45607
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A reunião foi encerrada às 13:49 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 19 de janeiro 2021, 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 26 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 
 Bebiana 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 
 Martina Jesus 
 Porfírio Silva 
 Tiago Estevão Martins 
 Bruno Aragão 
 Cristóvão Norte 
 Duarte Marques 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Elza Pais 
 Emídio Guerreiro 
 Fernanda Velez 
 Fernando José 
 Filipa Roseta 
 Isabel Lopes 
 Joana Sá Pereira 
 José Cesário 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria Germana Rocha 
 Miguel Matos 
 Nuno Miguel Carvalho 
 Pedro Alves 
 Sílvia Torres 
 Telma Guerreiro 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Joana Mortágua 
 Mariana Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 


