
Ao certo ninguém sabe

quantos são. Estatísticas

sobre abandono escolar

por insuficiência económica
não há, mas o Governo vai

lançar no próximo ano letivo

um programa que pretende
devolver aos bancos

da universidade quem
os abandonou por não
ter dinheiro para estudar.
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e tem menos de 30 anos e

abandonou um curso su-

perior por falta de dinhei-
ro e está desempregado
poderá, já no próximo ano

letivo, voltar aos bancos
da universidade. Vem aí o

programa Retomar, atual-
mente em fase de regula-

mentação, que irá conceder bolsas até

1500 euros a cerca de três mil estudan-
tes. Quem não tiver aproveitamento es-
colar terá de devolver o dinheiro.
Inserida no programa Garantia Jovem
da União Europeia, destinado aos jo-
vens que não estudam nem trabalham,
a iniciativa Retomar também apoiará fi-
nanceiramente as instituições de ensino

superior por cada plano de recuperação
elaborado.
"Definiu-se uma meta anual de três mil
alunos por ano e um objectivo global de

21 mil no período 2014/2020", disse ao

Expresso fonte do gabinete do ministro
da Educação e Ciência, Nuno Crato.
A crise económica tem feito disparar os

pedidos de ajuda de estudantes por falta
de recursos. Para contrariar essa situa-

ção, são muitos os institutos Superiores
e universidades que apresentam medi-
das de apoio aos alunos carenciados.
"Na Universidade de Coimbra temos co-
nhecimento de 300 casos de abandono

por carência económica". Quem o diz é

Leonardo Silva Martins, da Associação
Académica de Coimbra.
A Universidade de Coimbra realizou um
inquérito em março, com o objetivo de

avaliar a situação socioeconómica e aca-

démica dos estudantes, que vêem o seu

processo de bolsa de ação social rejeita-
do, e definir possíveis apoios sociais al-
ternativos que permitam a permanência
desses estudantes na instituição.
"O inquérito teve uma resposta muito

significativa por parte dos estudantes, o

que permitiu tratar as situações e cana-
lizar os casos para os apoios que a nossa
universidade concede", disse ao Expres-
so Margarida Mano, vice-reitora da Uni-
versidade de Coimbra.
Em Coimbra há duas linhas de ajuda: o

Fundo de Apoio Social e o Programa de

Apoio Social. O primeiro existe há mais
de cinco anos e segue os mesmos trâmi-
tes que as bolsas de ação social. O segun-



do, lançado em dezembro de 2013, prevê
três tipos de apoios sociais aos estudan-
tes que estejam dispostos a trabalhar
na universidade a tempo parcial: com-

participação em propinas, alojamento
em residência universitária e senhas de

alimentação.
"Desde a criação do programa foram
lançadas várias atividades tanto em can-
tinas, como em residências, bibliotecas e

outros serviços da Universidade de Co-

imbra, onde os estudantes estão a tempo
parcial, para complementar o seu rendi-
mento", explica Margarida Mano.
O valor dos apoios sociais, traduzidos
em comparticipações, pode variar entre
4,80 e 12 euros por hora, consoante o

tipo de atividade. Atualmente estão co-
locados neste programa 58 estudantes.
Em Coimbra, a Associação Académica
confirma que os meios adotados pela
universidade têm ajudado vários estu-
dantes no prosseguimento dos seus es-
tudos. Já a nível nacional, vê "com bons
olhos" o novo programa de atribuição de
bolsas e reivindica a criação, num futuro
próximo, de um mecanismo de sinaliza-

ção destes casos pelas instituições, para
que possam ser resolvidos mais facil-
mente. Vejamos o que se passa mais a
norte.

Bolsas 'extra' no Porto...
Na Universidade do Porto estima-se que nos

últimos quatro anos cerca 5200 estudantes

terão abandonado os cursos, na maioria dos

casos, também por dificuldades financeiras.
Raul Santos, do Gabinete de Comunicação
da Reitoria da Universidade do Porto, tem

conhecimento de muitos casos de estudan-

tes que frequentam a instituição, uma das

maiores do país, mas que estão com gran-
des dificuldades para pagar os seus estudos.

Um cenário que, conta ao Expresso, se

acentuou nos últimos quatro anos e que
tenta ser contrariado através de um pro-
grama com fundos da própria universi-
dade, tal como em Coimbra. O Bolsa Ex-
traordinária é feito nos mesmos moldes

que as comparticipações de ação social e

pode ser pedido por estudantes com di-
ficuldades económicas que não tenham
bolsa de estudos.
"Estamos a falar de casos em que os pais
têm ou tinham dívidas à Segurança Soci-
al e os estudantes não tiveram bolsa por

questões burocráticas. Este fundo foi
criado pela própria universidade e tenta
colmatar essas situações limite". No últi-
mo ano letivo foram atribuídas 65 bolsas

deste tipo.
Para além do Bolsa Extraordinária, a
Universidade do Porto atribui ainda uma
Bolsa de Emergência Social. Trata-se de

um subsídio mais flexível, que cobre si-

tuações esporádicas de dificuldades no

pagamento de uma propina, de materi-
ais de apoio ou de alojamento.
"O pagamento será uma entrega pontual
de um, dois ou três meses, em situações
específicas e identificadas (situação eco-
nómica num determinado mês)", afirma
Raul Santos. Foram atribuídas 50 bolsas
de emergência social no último ano leti-
vo. Rumemos a sul.

... e 'Consciência Social' em Lisboa
Na Universidade de Lisboa destaca-se o

programa Consciência Social. Criado em
2009, tem vindo a receber um número
crescente de candidaturas de alunos ca-

renciados, sendo estes apoiados com se-
nhas de refeição, despesas de transporte
e outros tipos de subsídios, bem como de

ajudas no pagamento das propinas.
Marcelo Fonseca, Presidente da Associ-

ação Académica de Lisboa (AAL) lamen-
ta que "estes programas não consigam
incluir todos os estudantes que ficam de
fora da ação social escolar".
"A eliminação dos descontos nos pas-
ses sociais e a desadequação do sistema
de ação social às assimetrias regionais,
como o custo de habitação e outras des-

pesas correntes, 'desamparam' os es-
tudantes que, por muito pouco, ficam
afastados do acesso à bolsa", lembra este

dirigente associativo.


