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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Tribunal de Contas publicou o Relatório relativo à auditoria à aquisição pelo Ministério da

Educação (ME) de computadores portáteis e conectividade para os alunos abrangidos pela

Ação Social, com o objetivo de verificar a conformidade legal de seis procedimentos de

contratação pública, respetivos contratos e sua execução material e financeira.

A celebração dos contratos foi promovida pela Secretária-Geral da Educação e Ciência (SGEC),

tendo sido enquadrados no âmbito do regime excecional de contratação pública

e de autorização da despesa constante do DL n.0 10-A/2020, de 13 de março, ratificado e

desenvolvido pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março.

Esta auditoria surgiu na sequência do Relatório "Ensino a distância e digitalização nas escolas

durante a pandemia"(TdC, Relatório n.º 9/2021, 2.ª Secção, aprovado em 5 de julho)sendo o

primeiro e correspondendo à designada Fase Zero de distribuição de equipamentos, um projeto

levado a cabo pelo Ministério da Educação para que os alunos se mantivessem ligados, que

começou pelos mais carenciados. Nesta fase, estavam abrangidos 100 mil computadores e

serviços de conectividade para os alunos do ensino obrigatório com Ação Social Escolar (ASE).

O relatório conclui que o Ministério da Educação pagou cerca de 1,3 milhões de euros por

contratos de conectividade dos computadores destinados a alunos, relativo a um período em

que o serviço não foi usado. A Secretária-Geral da Educação e Ciência (SGEC) pagou esse

montante no momento em que os equipamentos foram entregues: “as prestações eram devidas

desde a data de ativação até 31 de agosto de 2021, mas constatou-se que foi paga a prestação

de serviços de conectividade desde a data de entrega às escolas e não aos alunos, resultando,

portanto, em pagamentos sem a respetiva prestação do serviço”, lê-se no relatório divulgado. O

TdC refere que “o pagamento da prestação de serviços de concetividade foi efetuado como se

tivessem sido ativados todos os cartões SIM, quando, de facto, não foi o caso”.

No total, foram faturados e pagos 6,6 milhões relativos a aquisição de ‘hotspots’ e serviços de

conectividade, sendo que as contas apontam para que 1,3 milhões digam respeito a serviços



que não foram usados.

Para além disso, os auditores concluem que nenhum dos prazos de entrega previstos foi

cumprido. Os computadores deveriam ter sido entregues a 10 de setembro e 15 de outubro de

2020 e 25 de setembro e 15 de outubro para a conectividade, sendo que a entrega dos

computadores se prolongou pelos primeiros meses de 2021 e, segundo o relatório, “ainda

existem computadores e conectividade por levantar”.

O relatório avança que houve encarregados de educação que recusaram os equipamentos, por

“má qualidade dos computadores portáteis”, “receio de perda ou quebra” e “morosidade e

elevados custos de reparação”.

Os auditores identificaram ainda “deficiências e insuficiências” relacionadas com o

funcionamento e qualidade dos equipamentos, a eficácia dos sistemas de acompanhamento, de

gestão e de controlo.

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

Portuguesa, 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, os

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao

Senhor Ministro da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Tem a tutela conhecimento das desconformidades identificadas pelo TdC, nomeadamente o

pagamento de prestação de serviços não utilizados que representa um custo de 1,3 milhões

de euros? Que diligências serão tomadas no seguimento desta situação?

1.

Os computadores deveriam ter sido entregues a 10 de setembro e 15 de outubro de 2020 e a

conectividade a 25 de setembro e 15 de outubro, contudo a entrega dos computadores se

prolongou pelos primeiros meses de 2021 e ainda não está concluída. Quais motivos

estiveram na origem destes atraso e quando está prevista a conclusão da entrega dos

computadores e da conectividade a todos os alunos abrangidos?

2.

Perante as deficiências e insuficiências de funcionamento dos equipamentos identificadas

pelos auditores do TdC, pode a tutela assegurar que os computadores portáteis e os

dispositivos para conectividade adquiridos têm as condições básicas de utilização para

permitir o acesso de qualidade aos alunos utilizadores? Que diligências serão tomadas para

garantir o funcionamento e operacionalidade eficaz dos equipamentos?

3.

Palácio de São Bento, 27 de julho de 2022
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JOANA BARATA LOPES(PSD)
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FIRMINO PEREIRA(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

HUGO CARNEIRO(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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