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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação a notícia veiculada nos órgãos de

comunicação social que dão conta de uma afastamento súbito do investigador João Marôco,

coordenador nacional dos estudos e provas internacionais de desempenho dos alunos.

De acordo com o noticiado, o seu afastamento, oficializado por um despacho do secretário de

Estado da Educação, João Costa, e justificado pela Direção do IAVE como “uma mera

circunstância formal”, coincide com a apresentação de uma proposta de relatório integral sobre

os resultados dos alunos portugueses no estudo PIRLS 2016, à semelhança do apresentado no

TIMSS 2015, que por opção de uma “política de comunicação” do IAVE foi alterado e

simplificado, omitindo assim informação que pela direção do IAVE foi classificada de

“secundária”.

O PSD não questiona a nova política de comunicação do IAVE, mas considera que não

disponibilizar on-line relatórios integrais e completos dos estudos é uma forma de

empobrecimento na produção de conhecimento e limitador do princípio da transparência, pelo

que estranha a nova orientação adotada pela Direção do IAVE.

Recorda a este título que o coordenador João Marôco esteve no centro de uma lamentável

polémica levantada pela deputada do BE, Joana Mortágua, que a propósito dos históricos bons

resultados dos alunos portugueses no PISA 2015 acusou o IAVE e o anterior Governo de terem

escondido os alunos dos cursos vocacionais do estudo. Como foi público, a grave acusação do

BE foi, comprovadamente, refutada pela equipa de investigadores e pela própria Direção do

IAVE. A grave suspeita de manipulação lançada sobre o IAVE, e assim sobre a anterior tutela,

foi dirimida desde logo através da informação vertida no “Relatório Nacional PISA 2015”, nos

dados transcritos na tabela 2.3, que permitiu publicamente verificar que na amostra nacional do

PISA 2015 13% dos alunos provinham das vias profissionalizantes (vocacionais/profissionais),

refletindo assim a distribuição demográfica dos alunos de 15 anos; mas também, conforme Nota

de Esclarecimento de 12 de Dezembro de 2016, “que a percentagem de alunos em vias

profissionalizantes atingiu o seu valor máximo na edição de 2015 do PISA: A percentagem



destes alunos nas amostras nacionais do PISA evoluiu de 1,9% em 2006 para 7,0% em 2009,

9,3% em 2012 e 13,1% em 2015.”.

Ora, pelo episódio supra descrito verifica-se assim a importância do IAVE produzir e

disponibilizar de imediato os relatórios exaustivos nos estudos internacionais. Uma salvaguarda

da idoneidade da instituição IAVE e uma garantia de absoluta transparência e rigor científico do

trabalho dos seus investigadores. Dois aspetos relevantes em particular num contexto político

de sistemática desvalorização dos instrumentos de avaliação externa.

De facto, e apesar de, conforme o noticiado, a direção do IAVE prever que os dados que não

foram agora utilizados no relatório disponibilizado darão origem a outras análises, atendendo a

que o relatório exaustivo e integral já foi produzidoos deputados do Grupo Parlamentar do

Partido Social Democrata abaixo-assinados, ao abrigo das disposições constitucionais e

regimentais aplicáveis, vêm por este meio solicitar ao Ministério da Educação, a seguinte

informação:

A primeira proposta do relatório sobre o desempenho dos alunos portugueses apresentada

pela equipa coordenada pelo investigador João Marôco

1.

Palácio de São Bento, 6 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

AMADEU SOARES ALBERGARIA(PSD)

EMÍLIA SANTOS(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

MARIA MANUELA TENDER(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

NILZA DE SENA(PSD)

PEDRO ALVES(PSD)

PEDRO PIMPÃO(PSD)

ÁLVARO BATISTA(PSD)

CARLOS ABREU AMORIM(PSD)

CRISTÓVÃO CRESPO(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

JOSÉ CESÁRIO(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)



Deputado(a)s

CRISTÓVÃO SIMÃO RIBEIRO(PSD)

SUSANA LAMAS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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