
Falha informática
deixa alunos do
Superior sem bolsas
Estudantes relatam
atrasos significativos
devido a problemas
na plataforma online

Governo garante
que tudo decorre com
normalidade, mas não
há processos deferidos

No ano passado por
esta altura já tinham
sido despachados
73 mil pedidos Página e



Fantasma do atraso na atribuição de bolsas a estudantes do Ensino Superior regressou no arranque do ano letivo

Problemas informáticos
atrasam bolsas de estudo
Estudantes do Ensino Superior falam em "enormes atrasos" que põem em causa pagamentos.
Plataforma está lenta e com falhas. Ministério não revela dados e fala em normalidade
Joana Amorim
jamorim@jn.pt

ensino superior A atribui-

ção de bolsas de estudo no
Ensino Superior está atrasa-
da devido a problemas na
plataforma informática que

gere as candidaturas. A ga-
rantia é dada pelos estudan-

tes, segundo os quais ne-
nhum processo foi ainda
despachado. No ano passado,
até 7 agosto, já tinham sido
deferidos 73 210 pedidos de

bolsa.

Segundo explicou o presi-
dente da Federação Acadé-
mica do Porto, a plataforma
SICABE (Suporte Informáti-
co ao Concurso de Atribui-
ção de Bolsas de Estudo do
Ensino Superior) "está com
enormes atrasos". João Pe-
dro Videira adianta que "não
está operacional nem de for-
ma automática, nem ma-
nual". O que faz com que "no
Porto não haja processos des-

pachados", diz.

O problema faz-se sentir
tanto nas universidades
como nos politécnicos.
"Nesta altura do ano já tí-
nhamos estudantes notifica-
dos para pagamento e até

hoje ninguém o foi", revela a

vogal da direção da Federa-

ção Nacional das Associações
de Estudantes do Ensino Su-

perior Politécnico. Segundo
Patrícia Chambre, o proces-

so está bloqueado no "Minis-
tério das Finanças, que ficou

encarregado de validar os

rendimentos" do agregado
do aluno.

INTEROPERABILIDADE
As candidaturas a bolsas de
estudo abriram a 25 de junho
e terminam no final deste
mês. O Governo, recorde-se,
criou um novo regime de

contratualização com o obje-
tivo de retirar carga burocrá-



tica ao processo, tornando-o
mais célere através de reno-

vações automáticas. Contu-
do, a interoperabilidade com
as Finanças e/ou Segurança
Social (SS) tem registado fa-
lhas.

Ao JN, o administrador dos

serviços de ação social da

Universidade de Lisboa
(UL), instituição do país com
o maior número de bolsei-

ros, confirma que a "plata-
forma está lenta, sobretudo

quando se pede interopera-
bilidade em simultâneo às

Finanças e à SS". Quanto a

impactos, Carlos Dá Mesqui-
ta frisa: "Não poderei dizer

que vai haver consequências

nefastas, só o direi no início
de outubro". Isto porque, es-

clarece, e no caso da UL, só

para a semana é que vai ser

carregada a informação aca-
démica dos alunos. Sendo

que o primeiro pagamento
na UL ocorre sempre em ou-
tubro.

O líder da Federação Acadé-
mica de Lisboa confirma que
"a renovação automática das

bolsas não está a ser alvo de

despacho devido a um pro-
blema de interoperabilidade,
mas que estará por dias".
Considerando que estes
"atrasos não são admissí-
veis", João Rodrigues desta-

ca que o regime de contra-
tualização melhorou os tem-
pos de espera.
REAÇÃO DA TUTELA

O JN já tinha solicitado, há
uma semana, dados sobre o

andamento das bolsas. Em

resposta, enviada ontem, o

gabinete de Manuel Heitor
informou que "o ano letivo

começou há dois dias" e que
"os processos estão a ser ana-
lisados como normalmente
com previsão dos primeiros
pagamentos no final deste
mês". O PSD questionou,
ontem, o ministro sobre

aquilo que considera ser "o
mais grave atraso de que há
memória". Pedido um co-
mentário às questões do

PSD, não foi possível obter
uma resposta em tempo útil
por parte da tutela. •
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No ano letivo passa-
do tinham sido defe-
ridos 73 210 pedidos
de bolsa de estudo e

rejeitados 22 158, de

acordo com dados a 7
de agosto.

As candidaturas ter-
minam no próximo
dia 30. Os pagamen-
tos decorrem a 25 de

cada mês com notifi-
cação do estudante
até ao dia 10.


