
Fim das propinas é nova bandeira
do Governo e Marcelo apoia
Três governantes defenderam ideia na Convenção Nacional do Ensino Superior. Reitor de Lisboa
admite o fim das propinas, mas diz que instituições precisam de reforço de 250 milhões
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Manuel Heitor acredita que a gratuitidade poderá ser concretizável dentro de uma década

0 Governo foi em peso à Convenção
Nacional do Ensino Superior, que de-

correu ontem, em Lisboa, e três dos

seus representantes defenderam a
gratuitidade do ensino superior. O

mesmo é dizer que propõe a elimi-
nação das propinas que, desde os
anos 90, têm sido uma das principais
fontes de financiamento do sector.
0 Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, disse concordar
com a ideia.

Na abertura da convenção, o minis-
tro do Ensino Superior, Manuel Hei-
tor, admitiu o fim das propinas nas

licenciaturas, numa perspectiva de
ser concretizável numa década, re-
petindo uma ideia que já tinha defen-
dido no final do ano passado.

A solução foi sublinhada, durante
os painéis de discussão que se segui-
ram, por outros dois seus colegas de
Governo. "Se não reduzirmos de for-
ma drástica os custos com o ensino

superior, não vamos conseguir que
os filhos da classe média consigam
estudar no ensino superior", alertou
o secretário de Estado dos Assuntos

Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

Aquele governante lembrou que a

Constituição estabelece a educação
como tendencialmente gratuita e a
lei fundamental do país "não pode
ficar à porta do ensino superior".



Ideia semelhante foi defendida
pela secretária de Estado da Educa-

ção, Alexandra Leitão, para quem o
ensino superior "é o último serviço
público ao qual falta chegar a mas-

sificação". O reitor da Universidade
de Lisboa, António Cruz Serra, saiu
do seu papel de moderador do pai-
nel dedicado ao financiamento para
afirmar que "apoia" o fim das propi-
nas, mas que para que esta medida

seja concretizada, as instituições têm

que ser ressarcidas de uma receita
própria que tem um peso importante
nos respectivos orçamentos. Aquele
responsável estima que sejam neces-
sários mais cerca de 250 milhões de

euros anuais de financiamento públi-
co ao sector para compensar a possí-
vel gratuitidade das licenciaturas.

Portugal é um dos países onde os

alunos pagam propinas mais altas, de
acordo com o mais recente relatório
da rede europeia Eurydice. Há nove
sistemas de ensino em que não se

pagam propinas nas licenciaturas,
entre os quais os da Dinamarca, Fin-

lândia, mas também Grécia e Malta.
Em 12 países, a maioria dos alunos do
I.° ciclo que estuda a tempo inteiro

paga entre 101 e 1000 euros - é o
caso da França, por exemplo. E em
oito sistemas a taxa mais comum é

"relativamente elevada", variando
entre 1001 e 3000 euros por ano. É

neste grupo que se inclui Portugal.
O tecto máximo das propinas em

Portugal baixará, a partir do próximo
ano lectivo, em 212 euros, passando a
situa-se nos 856 euros anuais.

O eventual fim das propinas ficou
de fora das conclusões da primeira
sessão, que foram apresentadas por
Maria de Lurdes Rodrigues, pela rei-
tora do ISCTE - Instituto Universitá-
rio de Lisboa, instituição onde decor-
reu o encontro. Aquela responsável
preferiu sublinhar que a necessidade
de "melhorar as condições de fre-

quência" do ensino se faz pela me-
lhoria das "condições materiais" em
que os estudantes frequentam o ensi-

no, incluindo o alojamento estudantil
- cuja crise de oferta foi um dos prin-

cipais problemas do arranque do úl-
timo ano lectivo - e um aumento da

acção social escolar, que permita aos

jovens serem mais independentes
das suas famílias durante a formação.

Quanto ao financiamento, Maria
de Lurdes Rodrigues defendeu que,
mais do que discutir o montante que
o Estado deve colocar no ensino su-

perior, é preciso questionar a forma
como o financiamento é distribuído,
tendo em conta que a fórmula em
que este devia assentar está, há vá-
rios anos, "congelada", pelo que nes-
te momento se verifica uma "ausên-
cia de critério" no estabelecimento
do orçamento do sector. A reitora do
ISCTE sublinhou o relativo consen-
so verificado ao longo do debate em
torno da manutenção do Concurso
Nacional de Acesso como via para o

ingresso nas universidades e politéc-
nicos, ainda que o mesmo necessite
de "ajustamentos".
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Presidente da República pede reforma do ensino superior

A
saída do encontro,
questionado pelos
jornalistas sobre a proposta
de se caminhar para o

fim das propinas, Marcelo
fez questão de sublinhar

que concorda "totalmente".
"Eu disse que era um passo
muito importante no domínio
do financiamento do ensino
superior", explicou, citado pela
Lusa. "Porque isso significa dar
um passo para terminar o que
é um drama, que é o número
elevadíssimo de alunos que
terminam o ensino secundário e
não têm dinheiro para o ensino
superior, porque as famílias não
têm condições, portanto, têm de
trabalhar, não podem permitir-se
aceder ao ensino superior."

Segundo o Presidente da

República, este quadro "é muito

negativo em termos do futuro
do país" e coloca Portugal numa
"posição muito má em termos
internacionais".

O Presidente entende que a

falta de centralidade do ensino
superior nas preocupações da
sociedade portuguesa é "uma

responsabilidade de todos
nós" enquanto comunidade,
acrescentando que não há

ciência ou cultura com um
ensino superior "esquecido
ou insuficiente".

Essa centralidade, propôs
Marcelo, deve ser "uma

opção colectiva", não
sendo possível
dissociar aquilo
que Portugal
pretende fazer do
ensino superior
de uma visão

de conjunto para o país nos

próximos anos. E isso inclui
eventuais "consequências
financeiras" de uma aposta
maior nas universidades e
politécnicos, referiu também
o Presidente, colocando em
evidência a necessidade de
um maior compromisso do
Estado com o sector. Algo que
foi sendo exigido, ao longo

do dia, pela generalidade
dos participantes na

convenção. Marcelo

apontou para a

necessidade de uma
nova reforma no ensino

superior, lembrando

que a última
aconteceu há mais
de 20 anos, com
o ministro José
Mariano Gago.




