
Aprovadas 15% das
89 mil bolsas pedidas

ENSINO SUPERIOR Mais pedidos
e mais deferimentos. A lO de ou-
tubro, tinham entrado nos servi-
ços de ação social das instituições
de Ensino Superior 89 121 pedidos
de bolsas de estudo. São mais
3501 requerimentos face a 6 de
outubro do ano passado. Desse
total, 15% foram já deferidos, con-
tra 10% em 2016.

Os dados da Direção-Geral do
Ensino Superior mostram que fo-
ram atribuídas 13 162 bolsas, 98%
da quais no ensino superior públi-
co. Contudo, daquele total apenas
14% foram deferidas ao abrigo da

contratualização. Ou seja, através
do procedimento simplificado e
automático criado pelo Ministério
da Ciência e Ensino Superior para
todos os anos subsequentes ao
primeiro ano de atribuição de bol-
sa. Ao todo, tinham sido automa-
ticamente renovadas 1826 bolsas.
Norte com mais aprovações
A Universidade do Minho é a ins-
tituição com melhor desempe-
nho, ao ter despachado favora-
velmente 1917 pedidos de bolsa
de um total de 6471. Em linha
com anos anteriores, são as ins-
tituições que compõem o consór-
cio de universidades do Norte,
que registam maiores taxas de
decisão, com 34% dos deferimen-

tos. De um total de 7389 pedidos,
a Universidade do Porto deferiu
1649, enquanto a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro
validou um terço dos requeri-
mentos submetidos.

A maioria dos processos aguar-
dava ainda por informação acadé-
mica. Na Universidade de Lisboa,
que lidera em número de pedidos
(7775), faltavam esses dados a 4325

processos. No que a indeferimen-
tos concerne, a 10 de outubro re-
gistavam-se 340. JOANA AMORIM

outros dados :

Politécnico do Porto
• A seguir às universidades de Lis-
boa e do Porto, o Instituto Politécni-
co do Porto é a instituição com mais

pedidos de bolsa. De um total de

6642 atribuiu 1480.

Instituições privadas
• 0 Ensino Superior privado conta-

va, a 10 de outubro, com 10 605
pedidos de bolsa de estudo, 10%
dos quais no Instituto Superior da

Maia (ISMAI). Daquele total, as insti-

tuições privadas tinham despacha-
do favoravelmente apenas 2,3%.

Entraram mais 3500 pedidos de bolsa nas universidades e nos politécnicos


