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35 mil já têm bolsa
no Ensino Superior

Governo aprova menos 23 826 apoios aos alunos face a todo o ano letivo de 2012/2013

Mais de sete
mil pedidos
de apoio
social em
apreciação

Serviços de Ação Social já receberam mais de 83 mil pedidos de bolsa desde junho
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Os
serviços de ação social

das universidades járe-
ceberam 83 003 pedi-
dos de bolsas de estudo

desde junho deste ano, mas ape -
nas 34 973 obtiveram resposta
positiva. Na prática, são menos

23 826 bolsas atribuídas face ao
total de apoios prestados no ano
letivo de 2012/2013, ano em que
o valor médio adjudicado a cada
aluno foi 2016 euros.

De acordo com os dados mais

recentes divulgados pela Direção -
Geral de Ensino Superior, mais
de dez mil pedidos de apoio não

apresentaram toda a informação
académica necessária paraaava-
liação do caso, e 72 810 ainda estão

em apreciação. Mais de onze mil
estudantes viram os seus proces -
sos indeferidos, 10 401 dos quais
frequentam o ensino público.

A Universidade do Porto, se-
guida da Universi-
dade de Lisboa, são

as instituições de

Ensino Superior em

que mais alunos so-
licitaram o apoio
do Estado para
amenizar os efeitos
da austeridade, com
7324 e 6948 re-
querimentos apre-
sentados, respetivamente. No
entanto, apenas 2251 bolsas fo-
ram atribuídas à Universidade do
Porto e 2307 aos estudantes da

instituição lisboeta. No ensino

privado, os estudantes do Insti-
tuto Superior da Maia submete -

ram 1215 pedidos de apoio, segui-
dos dos da Universidade Católica

Portuguesa, com 872. Em con-
trapartida, a Universidade do

Minho (4260) e a Universidade
de Lisboa (2307) foram as insti-
tuições com mais bolsas de

aprovadas e atribuídas. ¦

Crise 'decide'
o valor máximo
* Apenas cinco das grandes
universidades públicas do País

aplicaram a propina máxima. As
universidades de Coimbra, Lis-
boa, Nova de Lisboa, Aveiro e o

ISCTE - Instituto Universitário
de Lisboa optaram por cobrar

1065,72 euros anuais, um au-
mento de quase 29 euros, que os
reitores justificam com "afalta
de dotação orçamental para o
Ensino Superior" Ao invés, a U.

Açores mantém os 935 euros de

propina desde 2011/12. ¦

0 ministro Nuno Crato

Alunos pedem mais ação social
O ministro da Educação, Nu-

no Crato, anunciou no passado
dia 15 de outubro, na Assem-
bleia da República, o reforço do

apoio da ação social aos estu -
dantes do Ensino Superior,
sem, no entanto, avançar por-
menores sobre o modo como
pretende concretizar a medida.
Também João Casanova de Al-
meida, secretário de Estado do
Ensino e da Administração Es-
colar, garantiu que "o reforço
da ação social é uma preocupa -

ção sempre presente'! Insatis-
feitos com a falta de resposta do
Executivo face às carências da

população estudantil, os uni-
versitários alertam a sociedade

para o facto de, só no último ano

letivo, seis jovens terem aban-
donado os estudos por dia
lembram que apenas 44% dos

estudantes que fizeram exames
nacionais no 12^ ano se candi-
dataram a uma licenciatura
numa instituição de Ensino Su-
perior em Portugal. ¦




