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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República,

O ex-Ministro das Finanças João Leão assumiu recentemente o cargo de Vice-Reitor do ISCTE,

depois de o seu Ministério ter atribuído 5,2 milhões de euros ao ISCTE através de uma verba da

dotação centralizada do Ministério das Finanças.

No seguimento de um requerimento do PSD apresentado na Comissão de Educação e Ciência

foram marcadas audiências no Parlamento com a atual Reitora do ISCTE Maria de Lurdes

Rodrigues e o ex-Ministro das Finanças João Leão.

Estas audições não foram esclarecedoras sobre o real envolvimento do então Ministro

das Finanças na decisão de atribuição de verbas ao ISCTE, que a ter existido poderá indiciar

um conflito de interesses. E esta dúvida não pode permanecer.

Na cronologia dos eventos é possível concluir já o seguinte:

O ISCTE candidatou-se a fundos europeus para a criação do Centro de Valorização e

Transferência de Tecnologias sem ter salvaguardo, previamente, que tinha os fundos

necessários para o efeito;

1.

O ex-Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior deu parecer favorável ao projeto do

ISCTE para a reabilitação do edificado então adquirido ao IMT;

2.

Isto, depois de os serviços do MCTES terem dado parecer negativo à celebração de um

contrato-programa, como pretendia o ISCTE, e de os mesmos terem constatado que a tutela

não detinha verbas disponíveis para apoiar, pelo menos, a parte da reabilitação do edificado;

3.

O então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, remeteu em

01/02/2021 ao então Ministro das Finanças o dossier do ISCTE, acompanhado de um

despacho que referia a “necessidade absoluta” de utilização da dotação centralizada do

Ministério das Finanças;

4.

Nesta data o Ministro das Finanças João Leão não tinha emitido nenhum despacho de

delegação de competências na Secretária de Estado do Orçamento;

5.



Decorre deste facto que a competência para a decisão e acompanhamento do

processo era exclusivamente do Ministro das Finanças;

6.

Mais, por força do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 139/2017, de 17 de abril, “As

alterações orçamentais para reforço de verba da dotação centralizada do Ministério das

Finanças são decididas mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas

áreas das finanças e do desenvolvimento e coesão”;

7.

Este despacho viria a ser assinado em 15/07/2021 pela então Secretária de Estado do

Orçamento Cláudia Joaquim e pelo Ministro do Planeamento;

8.

Nesta data, 15/07/2021, continuava a não existir qualquer despacho de delegação de

competências do Ministro das Finanças, pelo que a competência para a decisão de

atribuição de verbas ao ISCTE continuava a ser exclusivamente do Ministro das

Finanças;

9.

Só em 28/10/2021, data do chumbo do Orçamento de Estado para 2022, aparece publicado

em Diário da República o despacho de delegação de competências que demorou largos e

largos meses a ser emitido. No seguimento das declarações do Presidente da República,

neste dia percebeu-se que haveria a marcação de eleições antecipadas;

10.

Deve, ainda, considerar-se o disposto no n.º 5 do artigo 44.º do Código do Procedimento

Administrativo, que dispõe que “Os actos praticados ao abrigo de delegação (…) de

poderes valem como se tivessem sido praticados pelo delegante (…)”, o que permite

concluir que o ex-Ministro nunca poderá descartar as suas responsabilidades na gestão dos

processos no Ministério das Finanças.

11.

Os esclarecimentos trazidos ao Parlamento pelo ex-Ministro da Finanças João Leão e pela

Reitora do ISCTE não permitiram clarificar cabalmente a forma como a utilização da verba

centralizada do Ministério das Finanças foi autorizada.

Aliás, as audições foram aproveitadas pelos dois intervenientes para desviar a atenção da

questão central que estava a ser perguntada, preferindo abordar os eventuais problemas do

financiamento do Ensino Superior e a reclamada desigualdade do ISCTE perante outras

instituições. Não era este o tema a ser perguntado, mas sim a atribuição de 5,2 milhões de

euros atipicamente, quando não existiram outras instituições a beneficiar de igual

tratamento, como aliás se queixou publicamente o então Ministro Manuel Heitor.

Entre 01/02/2021 e 15/07/2021 a competência para a decisão deste dossier estava

atribuída ao Ministro das Finanças, em exclusivo.

Assim, depois da documentação pedida pelo PSD ao MCTES, cumpre agora perceber a forma

como o dossier ISCTE tramitou dentro do Ministério das Finanças.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD abaixo-assinados vêm, por este meio, através de

Vossa Excelência requerer ao Ministro das Finanças a seguinte informação e documentação:

Confirmação da data em que o dossier ISCTE entrou pela primeira vez no Ministério das

Finanças (incluindo os seus serviços), com remessa do documento/despacho de entrada;

1.

Registo das datas de todas as reuniões tidas entre o Ministério das Finanças ou a Direção

Geral do Orçamento com o MCTES ou os seus serviços ou entidades dependentes e o

ISCTE sobre este dossier;

2.

Envio de cópia de todas as atas das reuniões referidas no ponto anterior, incluindo

correspondência escrita ou eletrónica trocada entre os Ministérios referidos ou as suas

Direções Gerais;

3.



Confirmação da data em que o então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

remeteu ao Ministro das Finanças, com despacho favorável, a proposta de utilização de

verba da dotação centralizada do Ministério das Finanças, após a data 01/02/2021, com

remessa do documento/despacho de entrada;

4.

Envio de toda a documentação e do registo da tramitação deste dossier dentro do Ministério

das Finanças, incluindo o despacho de atribuição do processo à Secretária-de-Estado pelo

então Ministro das Finanças ou o seu gabinete.

5.

Palácio de São Bento, 23 de junho de 2022

Deputado(a)s

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

MARIA EMILIA APOLINÁRIO(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

JOAQUIM MIRANDA SARMENTO(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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