
Aprovadas
mais de
11 mil bolsas
de estudo

Instituições de ensino
superior receberam
89 mil pedidos até 2. fl

ação social Até à passada
segunda-feira, dos quase 30
mil pedidos de bolsa que reu-
niam toda a informação ne-
cessária para análise, cerca de

38% tinham sido já despa-
chados favoravelmente,
num total de 11 272 bolsas.
Em sentido inverso, 7% dos

pedidos foram recusados. Ao

todo, e de acordo com dados

da Direção -Geral do Ensino

Superior, tinham dado en-
trada nos serviços de ação so-

cial 89 236 requerimentos,
87% dos quais em institui-
ções de Ensino Superior pú-
blicas.

Numa leitura mais fina, há

a registar duas instituições
públicas que não despacha-
ram ainda um único pedido
de bolsa, concretamente os

politécnicos da Guarda e de

Santarém. Já a Universidade
do Minho, como já vem sen-
do hábito, é aquela que mais
bolsas pôs a pagamento,
num total de 1603 para 6336
pedidos. Segue-se o Politéc-

nico do Porto, com 1446 de-
ferimentos (6658 requeri-
mentos), e a Universidade
do Porto, que autorizou 1269
bolsas para um total de 7302

pedidos.
LISBOA SÓ DEFERIU 161

Já a Universidade de Lisboa

(ULisboa), a maior do país
em número de alunos e de

bolseiros, deferiu apenas 161

para um universo de 7511 re-

querimentos. Ao JN, o admi-
nistrador dos Serviços de

Ação Social da ULisboa expli-
ca que o processo "está a cor-
rer melhor, mantendo -se al-

guma lentidão nas interope-
rabilidades com as Finanças
e a Segurança Social". Por ou-
tro lado, sublinha Carlos Dá
Mesquita, a ULisboa adotou
um novo sistema interno
que "está a funcionar em
pleno há uma semana". Só

no dia de ontem, precisa, fo-
ram "despachadas mais de

200 bolsas, tudo apontando
agora para uma normaliza-
ção". O objetivo, diz, "é che-

gar ao final do mês acima das

1500". • JOANAAMORIM


