
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 

A 21 de setembro foram publicadas em diversos órgãos de comunicação social notícias sobre o

encerramento a cadeado da Escola Profissional de Tecnologias Náuticas cujas instalações são

sedeadas na Escola Náutica Infante D. Henrique, sob protocolo de cooperação com a

Associação de Estudos e Ensino para o Mar.

Este encerramento decorreu a 2 de agosto, tendo sido substituídas as fechaduras e desativados

os acessos ao campus.

De acordo com as mesmas notícias a Escola Profissional funciona há mais de 30 anos, nestas

instalações existindo desentendimentos vários há muitos anos.

Desta circunstância resultou que cerca de 200 cidadãos estavam impedidos de entrar, dos quais

cerca de 180 são estudantes, de acordo com a mesma fonte.

Este ato – o de encerramento das instalações - foi considerado ineficaz de atos de execução, de

acordo com a sentença proferida no âmbito da providencia cautelar, entretanto, submetida pela

AEMAR/itn.

A Escola foi reaberta já no mês de outubro.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa.,

Senhor Presidente da Assembleia da República, que o Governo, por intermédio Do Senhor

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito das suas competências sobre as

instituições de ensino superior públicas.

1. Se teve conhecimento e acompanhou a situação?

2. Se sim, que diligências foram tomadas para mitigar os constrangimentos no percurso

académico dos estudantes?

3. Confirma a legitimidade da Escola Náutica Infante D. Henrique para declarar nulo ou anulado

o protocolo de cooperação celebrado entre as duas instituições?

4. Pretende a tutela definir algum mecanismo de monitorização e acompanhamento da situação

em plena articulação com o Medu para garantir que a vida dos estudantes não é, novamente,

posta em causa?



Palácio de São Bento, 11 de outubro de 2021

Deputado(a)s

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

FERNANDO PAULO FERREIRA(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

ROMUALDA FERNANDES(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

VERA BRAZ(PS)

PEDRO CEGONHO(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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