
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A comunicação social dá hoje conta de dois problemas: há três anos de TeSP devidos e não

pagos aos Institutos Politécnicos; que os reembolsos relativos a projetos de investigação estão

atrasados em algumas faculdades, sendo que alegadamente a Fundação para a Ciência e

Tecnologia (FCT) vai adiantar 80% da despesa devida em outubro.

De acordo com o Jornal de Notícias apenas a primeira edição dos cursos técnicos superiores

profissionais (TESP) foi paga aos Institutos Politécnicos (2015-2017). Uma vez que estes cursos

têm a duração de dois anos, significa que estão três edições em falta. Ao longo da legislatura, o

CDS questionou o MCTES sobre esta matéria.

Em declarações ao JN, o presidente do Politécnico de Setúbal refere que do curso de 2016/18

recebeu 45%, enquanto no Politécnico de Viana do Castelo «são cerca de dois milhões de euros

[de dívida], só em TESP», cerca de 20% do que recebe através do Orçamento do Estado.

Em Bragança «são mais ou menos três milhões de euros em reembolsos pendentes».

Já quanto às Universidades, as dívidas ascendem a milhões de euros relativos a projetos de

investigação que estão ainda por reembolsar, pondo em risco a estabilidade financeira das

instituições e os próprios projetos.

Só na Universidade do Minho os pagamentos em falta somam 10 milhões de euros, dos quais

cerca de cinco milhões via FCT.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais



aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. a existência destas dívidas aos politécnicos e universidades?

2- Qual o motivo para que apenas a primeira edição dos cursos TESP tenha sido paga?

3- Sendo conhecidos os entraves práticos ao financiamento dos projetos de investigação

via FCT, porque razão não foram resolvidos até aqui e o que motiva o súbito desbloqueio

justamente para o anunciado mês de outubro?

Palácio de São Bento, 19 de setembro de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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