Reunião Plenária de 13 de Fevereiro de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 03
minutos.
Seguidamente, o Sr. Presidente apresentou e submeteu à apreciação do Plenário a
Proposta de Ordem do Dia, tendo sido aprovada sem quaisquer objecções.
Não houve Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Debate com o Sr. Ministro da
Cultura e das Indústrias Criativas (Abraão Vicente) em torno da temática “a cultura, as indústrias
criativas e o sector da Comunicação Social”. Fizeram as intervenções inicias, além do referido
governante, os Srs. Deputados Ana Paula Moeda, em nome da Bancada do PAICV, Carlos Lopes,
em nome da Bancada do MPD, e António Monteiro, em representação da UCID.
Posteriormente, abriu-se o debate, tendo usado da palavra o Sr. Ministro da Cultura e
das Indústrias Criativas.
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias
Criativas, o Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV), em representação do seu Grupo Parlamentar,
reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o governante prestado
esclarecimentos ao abrigo do n.º 2, do mesmo artigo.
De seguida, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) fez uma interpelação à Mesa.
Dando continuidade ao debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados
Carlos Delgado (PAICV), Filipe Santos (MPD), António Monteiro (UCID), José Manuel Sanches
(PAICV), José Manuel Soares (MPD), Rui Semedo (PAICV), Orlando Dias (MPD), Júlio Correia
(PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Dora Pires (UCID), Américo Nascimento (PAICV), Filomena
Gonçalves (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), João do Carmo (PAICV), Ana
Paula Moeda (PAICV), Nelson de Brito (MPD), David Elias Gomes (MPD), Odailson Bandeira
(PAICV), Celeste Fonseca (MPD), Damião Medina (MPD), Joana Rosa (MPD), Fernando Frederico
(PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Emanuel Lopes (MPD) e Walter Évora (PAICV), além do Sr.
Ministro da Cultura e Indústrias Criativas.
O Sr. Presidente anunciou que houve uma concertação para o reinício da Reunião
Plenária no período da tarde, tendo o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) prestado
esclarecimentos sobre o assunto. Na sequência, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID)
interpelou a Mesa.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 55 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 37 minutos, após a verificação do quórum (31 Deputados presentes), com o Ponto III da
Ordem do Dia – Perguntas dos Deputados ao Governo.
A Sra. Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social (Maritza Rosabal
Peña) respondeu às perguntas formuladas pelos Srs. Deputados:
Américo Nascimento (PAICV), sobre a requalificação da Escola Secundária Baltasar Lopes
da Silva, na ilha de São Nicolau, tendo o mesmo feito pedido de esclarecimento adicional; as
medidas que estão sendo tomadas em relação ao aproveitamento de alunos que ficaram mais
de três meses sem aulas em São Nicolau, tendo o mesmo formulado uma pergunta adicional;
Carlos Alberto Lopes (MPD), relativamente à reclassificação, progressão e promoção dos
professores para este ano civil – 2019; à falta de alguns materiais didácticos no mercado e a sua
resolução efectiva, tendo o mesmo formulado uma pergunta adicional; às medidas do Governo
para combater a violência nas escolas e para que os pais tenham um papel activo neste combate,
tendo o mesmo feito uma questão adicional;
Ana Paula Santos (PAICV), sobre o problema de falta de professores na ilha do Sal e como
será feita a avaliação das disciplinas que ainda não têm professores, tendo a mesma feito pedido
de esclarecimento adicional; a previsão da construção da nova rede escolar na zona norte da
ilha do Sal;
Celeste Fonseca (MPD), no que diz respeito à existência de um plano de formação para
os docentes suprirem as dificuldades de leccionação das disciplinas de Matemática e Língua
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Portuguesa e sobre o plano nacional de leitura; aos critérios para a formação de agrupamentos
escolares;
Dora Pires (UCID), no que concerne à abertura de concurso para cargos de gestores e
directores das escolas e agrupamentos, tendo a mesma feito um pedido de esclarecimento
adicional; aos critérios usados para a transferência de professores, tendo a mesma feito uma
questão adicional; à falta de rendimento de algumas famílias para o pagamento das propinas
em São Vicente; à entidade responsável para as questões sociais naquela ilha e quais os apoios
para as famílias carenciadas, tendo a mesma formulado uma pergunta adicional; ao
desenvolvimento de algum estudo, pelo Ministério da Educação, ou implementação de algumas
medidas para combater a violação dos direitos das crianças portadoras de deficiência, de forma
a protegê-las;
Ana Paula Moeda (PAICV), no que diz respeito à impressão dos manuais escolares, que
ainda continua a ser feita fora do País, tendo a mesma feita pedido de esclarecimento adicional;
às medidas e às alternativas que o Ministério da Educação pretende implementar relativamente
aos 13 jovens que fizeram licenciatura e que ficaram excluídos para a docência do ensino básico
nível 1, tendo a mesma formulado uma pergunta adicional;
José Moreno (MPD), sobre os impactos, em termos de eficácia de ensino, da
restruturação do sistema de ensino, tendo o mesmo feito pedido de esclarecimento adicional.
Entretanto, interpelaram a Mesa, os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD) e Rui
Semedo (PAICV).
Dando continuidade, a referida Ministra respondeu igualmente às perguntas formuladas
pelos Srs. Deputados:
Filipe Santos (MPD), com relação ao plano de ampliação e reabilitação de escolas em
todo o País;
Eva Ortet (PAICV), quanto às regras de transição de ano no ensino básico; à falta de
professores de Língua Portuguesa na ilha do Fogo e as medidas que o Governo está a tomar para
resolvê-la; à previsão da nomeação do novo delegado do Ministério da Educação em São Filipe,
tendo a mesma formulado uma pergunta adicional;
David Lima Gomes (MPD), sobre a necessidade de pessoal operacional no liceu Eugénio
Tavares, na ilha da Brava; a intervenção do Ministério da Educação para a recuperação da Escola
Sena Barcelos, na mesma ilha, que se encontra em estado avançado de degradação;
Gisele Lopes (PAICV), relativamente à quota de bolsas de estudo estabelecida para a
diáspora africana, tendo a mesma feito uma questão adicional;
Francisco Correia (MPD), em relação ao que o Governo pensa fazer, junto das
universidades, para resolver a situação de professores que fizeram formação universitária, mas
que não conseguiram defender a monografia, por causa da orientação;
José Jorge Silva (PAICV), no que se refere ao critério de atribuição de bolsa para o
transporte escolar, tendo o mesmo feito uma questão adicional. Na sequência, por solicitação
da Sra. Ministra, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a Educação
(Amadeu Cruz) para responder; quanto à falta de avaliação de alunos em algumas escolas do
município de Santa Cruz e às medidas que estão sendo tomadas para que situação semelhante
não aconteça no próximo ano lectivo.
Seguidamente, usaram da palavra, para interpelação à Mesa, os Srs. Deputados João
dos Santos Luís (UCID), Américo Nascimento (PAICV), João Gomes (MPD) e Rui Semedo (PAICV),
para além do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire).
A referida Ministra respondeu, também, às perguntas formuladas pelos Srs. Deputados:
Pedro Lopes Silva (MPD), acerca de bolsas de estudo para o mestrado e doutoramento
no Brasil e o intercâmbio entre professores e investigadores desse país e Cabo Verde; de bolsas
de estudos que foram distribuídas para os diferentes países; das expectativas e das acções para
facilitar o ingresso de estudantes de pós-graduação no sistema de atribuição de bolsas de
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estudo; a possibilidade de criação de algum programa de bolsas de estudos de pós-graduação
para atender os cabo-verdianos no Brasil;
Julião Varela (PAICV), no que toca à reabilitação de escolas no concelho de São
Domingos, tendo o mesmo feito uma questão adicional;
Nelson de Brito (MPD), no que diz respeito às valências que o liceu Baltasar Lopes da
Silva, em São Nicolau, terá após as obras de reabilitação, tendo o mesmo feito uma questão
adicional; ao funcionamento dos dois liceus em São Nicolau e ao ponto de situação das
pendências da classe docente naquela ilha;
Nuías Silva (PAICV), sobre o início do ensino superior na ilha do Fogo, tendo o mesmo
feito uma questão adicional;
José Manuel Soares (PAICV), a propósito da resolução das pendências, em 2019, da
entrada de professores para o quadro do Ministério da Educação; da possibilidade de
reabilitação, em 2019, de algumas escolas no município do Tarrafal de Santiago, tendo o mesmo
formulado uma pergunta adicional; de um possível aumento das famílias contempladas com o
Rendimento de Inclusão Social naquele município, tendo em conta o mau ano agrícola;
Odailson Bandeira (PAICV), quanto ao aumento de apoios escolares em Santo Antão,
particularmente o transporte escolar, tendo o mesmo feito uma questão adicional;
Adilson Fernandes (MPD), em relação à retoma das obras da Escola Secundária do Paul,
em Santo Antão, tendo o mesmo feito uma questão adicional;
Vera Almeida (PAICV), no que se refere ao apoio para o transporte escolar no concelho
do Paul, em Santo Antão.
O Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez uma interpelação à Mesa.
O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) solicitou uma suspensão de 30 minutos,
tendo a Reunião Plenária sido encerrada naquele momento, às 17 horas e 19 minutos.

