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Um em cinco
estudantes
é bolseiro

Número de estudantes que recebe
bolsa tem aumentado. É a família que
assegura a maioria dos rendimentos
dos alunos do ensino superior
Rita Marques Costa

0
número de beneficiários
de bolsa de estudo no
ensino superior tem vindo
a aumentar. Em 2014, eram
63 mil. No ano passado, já se

contavam 73.438 estudantes
- são um em cada cinco alunos do
ensino superior.

A maior proporção de estudantes
com bolsa está no ensino público
(89%), segundo os dados da Direc-

ção-Geral do Ensino Superior (DGES)
relativos ao ano lectivo 2017/2018.
Também são estes alunos que vêem
mais vezes deferidos os seus pedidos
de bolsa. Em 77% das candidaturas
realizadas por quem frequenta o pú-
blico, a resposta é positiva. No caso
do privado, isso acontece em 69%
dos casos.

As universidades de Lisboa, Porto
e Minho são as que têm mais bolsei-

ros, em termos absolutos. Mas é no

Instituto Politécnico de Viana do Cas-

telo, Universidade da Madeira, Esco-
la Superior de Enfermagem do Porto
e Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro que há uma maior pro-
porção de estudantes com bolsa. São

cerca de 40%. Já no que diz respeito
às propinas cobradas, em 2017/2018
oito instituições do ensino superior
público pediam o valor máximo. Em

quatro politécnicos (Cávado e Ave,
Bragança, Castelo Branco e Beja)
cobrava-se menos.

Os apoios do Estado aos alunos do
ensino superior representam, em mé-

dia, cerca de 6% dos seus rendimen-
tos. É da família, que assegura mais
de 70% dessa receita, que os univer-
sitários estão mais dependentes. Os

dados do estudo Eurostudent, relató-
rio que avalia as condições socioeco-
nómicas dos estudantes na Europa
(com base numa amostra de 4894

alunos portugueses), mostram ain-
da que os apoios relacionados com
bolsas de estudo correspondem, em
média, a 222 euros por mês. Os estu-
dantes que não moram com os pais
e que recebem apoios públicos são

os que vivem com menos dinheiro
por mês.

Uma das conclusões do estudo fa-

ce a quem recebe apoios do Estado

para estudar é que "a pouca escola-
ridade dos pais pode indiciar origens
sociais mais desfavorecidas e mais
limitadas nas possibilidades de ob-

tenção de rendimentos", pelo que "a
incidência de apoios do Estado entre
os alunos cujos pais têm menos qua-
lificações pode ser uma expressão
de alguma equidade na atribuição
desses apoios - os filhos de pais com
o ensino superior a receberem este

tipo de rendimento [representam]
um terço dos restantes".

Entre os estudantes, à semelhança
do resto da população, há diferenças
extremas nos rendimentos obtidos.
"0 segmento dos 20% com mais ren-
dimentos é 7,9 vezes mais rico do que
os 20% dos mais pobres. Em termos
nacionais, esse valor é de 7,4", afirma
o relatório.
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No ensino público há mais
alunos que se candidatam
a bolsa e a conseguem
Em 2017/2018



Até 1500 alunos podem perder bolsa

Depois

do anúncio de redução
das propinas, houve quem
avisasse para o possível
impacto no número de
alunos bolseiros. Uma vez
que o cálculo da bolsa está

indexado à propina máxima, até 1500
alunos podem perder este apoio, nas
contas de Margarida Mano, deputada
do PSD. Isto caso as regras para a

atribuição dos apoios não sejam
alteradas. O PÚBLICO questionou
várias universidades, que apontam
para uma diminuição entre os 0,5%
e os 2% dos bolseiros.

Na Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD), estimam-se
menos 44 bolseiros - ou seja, 1,9% do

total, tendo por base os números do
ano passado. A nível nacional, Elsa

Justino, administradora dos Servi-

ços de Acção Social da UTAD, prevê
que cerca de 1390 estudantes fiquem
sem apoio.

As contas do reitor da Universidade
de Lisboa (UL), António Cruz Serra,
mostram um resultado diferente. Na
UL, diz, há cerca de 6000 bolseiros e

40 ficam sem apoio se as regras não

forem adaptadas. A nível nacional, es-

tima que 500 estudantes ficam nesta

situação. Contudo, o reitor da UL diz-
-se confiante em que as regras para a

atribuição de bolsa "vão mudar".
Já o reitor da Universidade de

Coimbra (UC), João Gabriel Silva,
diz que "a redução do valor da pro-
pina máxima poderá ter um impacto
reduzido no número de estudantes
da UC que beneficiam de bolsas de
estudo. Em 2017/2018, teriam sido
menos 66 (1,51% do total de 4379
bolseiros)".

O presidente do Conselho Coor-
denador dos Institutos Superiores
Politécnicos, Pedro Dominguinhos,
não fez as contas. Lembra, porém,
que "cerca de 37% dos estudantes
politécnicos são bolseiros".

O valor das propinas é definido
pela lei do financiamento do ensino

superior 37/2003. 0 mínimo corres-

ponde a 1,3 salários mínimos. O má-
ximo tem como referência a propina
de 1941 e é actualizado anualmente
através do índice de Preços ao Con-
sumidor. Tem direito a bolsa quem
declara um rendimento per capita fa-

miliar inferior a 16 vezes o indexante
dos apoios sociais em vigor no iní-
cio do ano lectivo, mais o valor da

propina máxima estabelecida para
as licenciaturas nesse ano - é neste

ponto que as interpretações das uni-
versidades e do Ministério do Ensino

Superior divergem.
Na óptica do ministério, o valor a

considerar para efeito do cálculo da
bolsa é o que "resulta do disposto no
n.° 2 do artigo 16.° da Lei n.° 37/2003,
de 22 de Agosto, na sua redacção
actual". Assim, "ainda que o valor
máximo de propina no ano lectivo
2019/2020 venha a ser determinado

pela Lei do OE 2019, o valor a consi-
derar para efeitos de acesso a bolsa
de estudo é o que resultaria da Lei
de Financiamento do Ensino Supe-
rior". Esta não tem sido, porém, a in-

terpretação dos reitores e presidentes
dos politécnicos. Por isso, o ministro
do Ensino Superior, Manuel Heitor
admite fazer alterações à fórmula de
cálculo da bolsa se preponderar "um
entendimento contrário" ao seu. E

garante que nenhum estudante sairá

prejudicado. R.M.C.

Governo com linha de crédito para alojamento

Natália Faria

Consensualmente

reconheci-
da, a carência de camas para
os estudantes universitários

agudizou-se nos últimos
anos, à medida que o turis-
mo infiacionou o mercado

de arrendamento. Consciente do pro-
blema - há 13.971 camas disponíveis
para 113.813 estudantes deslocados,
o que dá uma taxa de cobertura de
12% -, o ministro da Ciência e Ensino

Superior, Manuel Heitor, promete
avançar já com a criação de uma linha
de crédito para que não só as institui-

ções do ensino superior mas também

autarquias e demais instituições do
Estado possam reabilitar edificado

que possuam, reconvertendo-o em

alojamento estudantil em "condições
mais vantajosas".

"Temos estado a trabalhar com rei-
tores e presidentes de politécnicos
para garantir este reforço da oferta
de alojamento para estudantes que
é uma necessidade não só de Lisboa
e do Porto mas de todo o país, que
soma 54 cidades com oferta de ensi-

no superior", precisou, prometendo
"para breve" o anúncio da criação
dos primeiros alojamentos.

Esta disponibilidade vem ao en-
contro da solução defendida pelo
presidente do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas, An-
tónio Fontainhas Fernandes, que, em

declarações ao PÚBLICO, reivindicou
a necessidade de "medidas flexíveis

que permitam às universidades e po-
litécnicos, mas também às autarquias

ou outras instituições do Estado, re-

qualificar rapidamente os edifícios

que têm disponíveis".
A facilitação do crédito em condi-

ções mais vantajosas constituirá um
instrumento financeiro alternativo ao
Fundo Nacional para a Reabilitação
do Edificado, gerido pela empresa
pública Fundiestamo, no âmbito do

qual o Ministério da Ciência e Ensino

Superior tinha já anunciado um in-
vestimento de 15 milhões na criação
de duas mil novas camas para estu-
dantes até 2021. Destas, as primeiras
700 camas deverão ficar prontas já
em 2019, sendo que o universo total
de camas será criado por via da re-
abilitação de imóveis, em particular
património público devoluto.
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