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ATA NÚMERO 011/XV/1.ª SL 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022, pelas 14:00 horas, reuniu-se a Comissão 

de Educação e Ciência, na sala 1 do Palácio de S. Bento, na presença das Senhoras e 

dos Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante 

desta ata, com a seguinte ordem do dia: 

 

 

1. Audiência à Presidente da Ciência Viva para apresentarem, com urgência, as 

razões pelas quais refutam a decisão do Senhor Ministro da Educação, João Costa, 

de um corte de 52% no pedido de mobilidade de docentes para as Redes Ciência 

Viva  

 

 

2. Outros assuntos 

 

3. Data das próximas reuniões 

 

Dia 29.06.2022 – 10h00 

 

 

 

 

1. Audiência à Presidente da Ciência Viva para apresentarem, com urgência, as 

razões pelas quais refutam a decisão do Senhor Ministro da Educação, João Costa, 

de um corte de 52% no pedido de mobilidade de docentes para as Redes Ciência 

Viva  

 

O Senhor Presidente da Comissão deu as boas-vindas aos representantes da Ciência 

Viva e lembrou a grelha de tempos da audiência. 
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A Senhora Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas, fez uma apresentação com uma 

resenha das atividades desenvolvidas, tendo referido o seguinte, em síntese: 

1. A rede Ciência Viva tem 21 Centros, Escolas, Quintas, Clubes nas escolas e 

várias parcerias, estando em crescimento; 

2. As atividades do Pavilhão do Conhecimento são diversificadas e têm cerca de 

800 visitantes por dia; 

3. Participam em projetos de vária natureza, nomeadamente, de promoção do 

sucesso escolar, de promoção social com bairros mais difíceis e num programa 

de formação de professores; 

4. As atividades desenvolvidas têm repercussões na sociedade, com reflexo nos 

resultados referidos no Eurobarómetro e PISA; 

5. No ano letivo de 2021/2022 estiveram em mobilidade 46 docentes, distribuídos 

por 21 entidades (com uma média de 1, 2 ou no máximo 3 professores cada); 

6. Para o ano letivo 2022/2023 pediram 57 docentes, para serem distribuídos por 

24 entidades da rede Ciência Viva, mas o Ministro da Educação fez um corte de 

52% no pedido de mobilidade, o que vai ter reflexos nas atividades 

desenvolvidas. 

 

Intervieram depois os Senhores Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Carla 

Madureira (PSD), Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Carla Castro (IL), Joana Mortágua (BE) e 

Diana Ferreira (PCP) que se pronunciaram sobre a matéria e colocaram perguntas.  

 

Na sequência das questões e observações expressas pelos Senhores Deputados, os 

membros da delegação da Ciência Viva indicaram o seguinte: 

1. Aceitam que haverá falta de professores e teriam disponibilidade para discutirem 

a matéria;  

2.  O corte de professores em regime de mobilidade que foi feito compromete o 

trabalho dos Centros de Ciência Viva; 

3. A falta de um professor num Centro compromete a atividade deste; 

4. O Ministro da Educação falou com a Presidente da Ciência Viva, mas determinou 

o corte de professores; 
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5. Entendem que o cumprimento dos projetos que desenvolvem no âmbito do 

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ficará posto em causa; 

6. Não conhecem os critérios dos cortes em professores que foram feitos, que 

correspondem a uma perda de 39 docentes; 

7. Entendem que a situação é grave e está em causa a rutura da rede; 

8. Os professores colocados na rede não podem ser contratados, dado que não 

existem no mercado, desenvolvendo funções no âmbito da docência e não de 

comunicação/divulgação; 

9. Os Centros fazem um complemento do ensino escolar e vão perder cerca de 

1/3 dos docentes; 

10. A mobilidade de professores na rede de Ciência Viva é vantajosa para a 

educação/ensino, dado que levam depois conhecimento muito relevante para 

as escolas. 

 

A gravação da audição e a documentação entregue estão disponíveis na página da 

Comissão, pelo que se dispensa maior desenvolvimento nesta ata. 

 

2. Outros assuntos 

 

Foram discutidas algumas das atividades propostas para serem desenvolvidas pela 

Comissão na 1.ª Sessão Legislativa, tendo sido consensualizado que o debate 

continuaria na reunião de 29/6.  

 

3. Data das próximas reuniões 

 

Dia 29.06.2022 – 10h00 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:59 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

Palácio de São Bento, 22 de junho de 2022 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116804
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116804
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(Alexandre Quintanilha)  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Agostinho Santa (PS) 
 Alexandre Quintanilha (PS) 
 Ana Isabel Santos (PS) 
 Eduardo Alves (PS) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Rosa Venâncio (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Inês Barroso (PSD) 
 Joana Barata Lopes (PSD) 
 Maria Emilia Apolinário (PSD) 
 Rui Cruz (PSD) 
 Gabriel Mithá Ribeiro (CH) 
 Carla Castro (IL) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Cláudia Avelar Santos (PS) 
 José Carlos Alexandrino (PS) 
 Maria João Castro (PS) 
 António Topa Gomes (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Bruno Aragão (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Hugo Martins De Carvalho (PSD) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Sousa (PS) 
 Lúcia Araújo Da Silva (PS) 
 Germana Rocha (PSD) 
 
 


