
"Assim, não vamos
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O presidente do PSD
recorreu à sua conta no
Twitter para questionar
a justiça social e fiscal
deste Governo

O líder do PSD, Rui Rio, é contra a
gratuitidade do ensino superior, de-
fendida pelo Governo e apoiada pelo
Presidente da República, e questiona
mesmo a justiça social e fiscal do exe-
cutivo que faz do fim das propinas a
sua nova bandeira.

"Isto significa que os que não an-
dam na universidade pública teriam
de pagar pelos que a frequentam",
escreve Rui Rio no Twitter. E pergun-
ta: "É esta a justiça social e fiscal des-

te Governo?" Para o líder do PSD, "a

justiça social faz-se pela acção social,
nunca desta forma". "Assim, não va-
mos por bom caminho."

O fim das propinas no ensino supe-
rior dominou a Convenção Nacional
do Ensino Superior, que decorreu na

segunda-feira, em Lisboa, e na qual o
Governo compareceu em peso. Três
dos seus representantes defenderam
a gratuitidade do ensino superior e
o fim das propinas. O Presidente da

República, Marcelo Rebelo de Sousa,
disse concordar com a ideia.

Na abertura dos trabalhos da con-

venção, o ministro do Ensino Supe-
rior, Manuel Heitor, admitiu o fim
das propinas nas licenciaturas, nu-
ma perspectiva de ser concretizável
numa década, repetindo uma ideia
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que já tinha defendido no final do
ano passado.

A solução foi sublinhada, durante
os painéis de discussão que se segui-
ram, por outros dois governantes.
"Se não reduzirmos de forma drás-
tica os custos com o ensino superior,
não vamos conseguir que os filhos da
classe média consigam estudar no en-
sino superior", alertou o secretário
de Estado dos Assuntos Parlamenta-

res, Pedro Nuno Santos. Ideia seme-
lhante foi defendida pela secretária
de Estado da Educação, Alexandra
Leitão, para quem o ensino supe-
rior "é o último serviço público ao

qual falta chegar a massificação".
O reitor da Universidade de Lisboa,

António Cruz Serra, também disse

que "apoia" o fim das propinas, mas,
sublinhou, que, para que esta medi-

da seja concretizada, as instituições
têm de ser ressarcidas de uma receita

própria que tem um peso importan-
te nos respectivos orçamentos. Cruz
Serra estima que sejam necessários
mais cerca de 250 milhões de euros
anuais de financiamento público.

A coordenadora do Bloco de Es-

querda, Catarina Martins, também
defendeu entretanto que "o caminho

para o fim das propinas é absoluta-
mente possível" e propôs que já no
próximo Orçamento do Estado esteja
inscrita nova descida dos valores. "É
virtuoso do ponto de vista da quali-
ficação do país e é uma medida so-
cialmente justa", disse a líder do BE,
ontem, à margem de uma reunião
com a empresa de distribuição de

água EPAL, em Lisboa.
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