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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No contexto da operacionalização dos instrumentos do Plano de Recuperação e Resiliência,

relativos à modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação

profissional, designadamente através da criação de CTE - Centros Tecnológicos Especializados,

e tendo em conta os desenvolvimentos que se têm vindo a verificar relativamente aos critérios

de distribuição e metodologias de operacionalização destes apoios, as Comunidades

Intermunicipais da Região de Coimbra, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo,

Oeste, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões aprovaram uma tomada de posição conjunta, a

solicitar a revisão dos critérios de distribuição e metodologias de operacionalização dos apoios à

criação de Centros Tecnológicos Especializados.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pretende ser um instrumento de transformação

estrutural com um forte impacto reformista, com um montante financeiro de 16.644 milhões de

euros para executar até 2026, para potenciar a retoma do crescimento económico sustentado,

através da aposta em três dimensões estruturantes: Resiliência, Transição Climática e

Transição Digital.

A dimensão da Resiliência tem uma componente de Qualificações e Competências com uma

previsão de investimento de 1.324 milhões de euros. Nesta componente a maior parte do

investimento, 710 milhões de euros, destina-se à modernização da oferta e dos

estabelecimentos de ensino e da formação profissional, e pretende contribuir para o objetivo

estratégico de aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo, combater

as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego.

Neste momento, está aberto um Aviso com um investimento global de 480 milhões de euros,

com o propósito de proceder à instalação e modernização de 365 Centros Tecnológicos

Especializados (CTE), a concretizar anualmente até 2025, distribuídos pelas diversas

Comunidades Intermunicipais e pelas seguintes áreas de especialização: 115 centros

industriais, 30 centros de energias renováveis, 195 centros de informática e 25 centros digitais e

multimédia.

No entanto, os princípios que estão a ser seguidos para a distribuição dos CTE parecem

contradizer quer as prioridades do Programa do Governo, quer do Ministério de Coesão

Territorial, que visam a redução das desigualdades territoriais e o desenvolvimento equilibrado



nos territórios de baixa densidade populacional.

O processo foi desenvolvido sem dar voz às escolas, aos Conselhos Municipais de Educação ou

às Comunidades Intermunicipais.

A distribuição dos CTE deveria ser um processo planeado e concertado com todas as entidades

envolvidas, para se conseguir uma boa cobertura do território.

A atribuição de 63 centros é manifestamente insuficiente para os territórios destas Comunidades

Intermunicipais da Região de Coimbra, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo,

Oeste, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões que integram 89 municípios.

Não são claros os critérios que serviram de base para a definição dos CTE em vários destes

territórios.

Não foi atribuído nenhum CTE Digital nem na CIM da Beira Baixa nem na de Viseu Dão Lafões,

quando várias escolas da região têm cursos na área a funcionar.

Não se conhecem outros meios financeiros que o Governo poderá disponibilizar para

modernizar as escolas profissionais e aumentar a oferta formativa, tendo em conta, as

necessidades específicas dos territórios;

A atribuição de cerca de 50% dos CTE à Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto só vem

aumentar as assimetrias entre Litoral e Interior.

Assim, tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição da República

Portuguesa e as normas regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,

abaixo-assinados, vêm por estemeio requerer à Senhora Ministra da Coesão Territorial, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

Quais os critérios que serviram de base para definição CTE-Centros Tecnológicos

Especializados nos territórios destas Comunidades Intermunicipais?

1.

Quais os meios financeiros que vão ser disponibilizados para modernizar as restantes

escolas profissionais e aumentar a oferta formativa para as necessidades especificas destes

territórios?

2.

Estão os Sr. Ministro da Educação e a Sra. Ministra da Coesão Territorial disponíveis para

realizar uma revisão do princípio de garantia de cobertura territorial, criando uma

discriminação positiva aos territórios de baixa densidade?

3.

Palácio de São Bento, 29 de julho de 2022
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