
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:

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP aguarda por uma resposta do Governo ao requerimento com

o n.º 46-AC/XIII/4.ª sobre “Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE)”.

- De acordo com 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, o prazo de

30 dias fixado como limite para resposta terminou.

- Deste modo, a deputada abaixo assinada vem novamente submeter o pedido enviado ao

senhor ministro da Educação, repetindo também os seus considerandos, aguardando resposta

do gabinete do senhor ministro:

- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 criou o Programa Nacional de Promoção do

Sucesso Escolar (PNPSE);

- O programa assenta “no princípio de que são as comunidades educativas quem melhor

conhece os seus contextos, as dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está

melhor preparado para encontrar soluções locais e conceber planos de ação estratégica,

pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as

aprendizagens dos alunos”.

- O Governo apontou como metas de sucesso deste programa a redução de 25% do insucesso

escolar no biénio 2016/2018, face ao histórico de retenção de 2014/2016; e a redução de 25%

do insucesso escolar no biénio 2018/2020, face ao histórico de retenção de 2016/2018;

- No site do PNPSE existe uma página designada por “Monitorização e Avaliação”, mas dela não

constam dados sobre os resultados do programa que, de resto, não estão disponíveis como

informação pública.



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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, o

envio da seguinte informação:

1. Os resultados agregados do PNPSE 2016-2018, nomeadamente a redução da taxa de

retenção e desistência face aos biénio de 2014/2016.

Palácio de São Bento, 28 de março de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(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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