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Nunca houve tantos alunos
com bolsa de estudo
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Mais

de 64 mil estudantes do
ensino superior tiveram
bolsa de estudo no último
ano. Foi o número mais
elevado de sempre. E ape-
nas por uma vez, em 2010,

o Estado canalizou mais dinheiro com

acção social no superior do que no
ano passado. Alunos e responsáveis
do sector entendem, ainda assim, que
o esforço não é suficiente.

O número do último ano corres-
ponde a 21,2% do total de inscritos
no ensino superior. É a proporção
de bolseiros mais elevada desde
2010. Nesse ano, uma mudança nas

regras de atribuição das bolsas de

acção social reduziu o número de

apoios entregue pelo Estado. Toda-
via, nos três anos anteriores (2008
a 2010), a percentagem de bolseiros
foi sempre igual ou superior à regis-
tada em 2017.

No mesmo sentido, a despesa
com bolsas no ano passado foi a

segunda mais elevada de sempre:
121,7 milhões de euros. Apenas em
2010, ano de mudança das regras da

acção social, os gastos com o apoio
aos estudantes foram superiores.
Pagaram-se então 135,8 milhões de
euros em bolsas.

O dinheiro colocado nas bolsas de
estudo está em máximos históricos,
mas o sector reclama por um reforço
do investimento do Estado. Desde

logo, porque cerca de 40% dos estu-
dantes recebem apenas a bolsa mí-
nima, que é suficiente apenas para
pagar as propinas.

O nível da acção social existente
"é insuficiente para cobrir despe-
sas para as famílias com menores
rendimentos", defende o presi-
dente do Conselho Coordenador
dos Institutos Superiores Politéc-

nicos, Pedro Dominguinhos.
No mesmo sentido aponta o

presidente da Federação Aca-
démica do Porto, João Pedro
Videira, que aponta os núme-
ros do abandono (quase 30%)
e das propinas em dívida (ver
texto anterior) para argumentar que
"muitos alunos que não são elegíveis

para bolsas de acção social necessi-
tam de facto de um apoio do Estado

para estarem no ensino superior".
Os 21% de estudantes bolseiros ve-

rificados no ano passado colocam
Portugal entre os países da Europa
onde esta proporção é mais baixa.
De acordo com o último relatório da
rede Eurydice, países como a Dina-
marca e a Suécia dão bolsas a mais
de 75% dos universitários. Na Irlan-
da, França, Espanha ou Holanda, a

proporção de bolseiros está entre
os 50 e 75%.

Os números não mostram uma ou-
tra realidade: é que apenas um terço
do dinheiro gasto com acção social
no ensino superior corresponde a

um investimento directo do Estado.
O resto da verba provém de fundos
comunitários, através do Fundo So-
cial Europeu (FSE), o que, na opi-
nião de João Rodrigues, da Federa-

ção Académica de Lisboa, coloca
em causa que a acção social escolar

"esteja a cumprir a sua função na
sua plenitude".

A excessiva dependência do FSE é

a "maior preocupação" do presiden-
te do Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas, Fontainhas
Fernandes, sobretudo numa altura
em que começa a ser preparado um
novo quadro de financiamento euro-

peu, em que o apoio aos alunos do
ensino superior não tem presença
garantida. "Aqui é que o Estado não
pode falhar mesmo", sublinha.

Os apoios do Estado têm acom-

panhado o aumento das propinas.
Desde 2003, ano em que entrou em
vigor a actual lei de financiamento
do sector que estabeleceu o regime
de propinas que ainda vigora, a des-

pesa com bolsas aumentou 78,9%.
No mesmo período, o número de
bolseiros, apesar de alguns altos e

baixos, aumentou 40%.
A subida das propinas desde 2003

é inferior à taxa de inflação no mes-
mo período. Em 14 anos - os dados
mais recentes são de 2017 - o valor
da propina máxima aumentou 183

euros (21%). Se tivesse sido actuali-
zada tendo em conta a inflação do
mesmo período, o seu valor deveria
ser 43,62 euros mais elevado. Ou se-

ja, em vez de 1063,47 euros anuais,
deveriam ser 1107,09 euros.

O valor máximo e mínimo das

propinas no ensino superior públi-
co é definido pela Lei n.° 37/2003
- aprovada num Governo liderado

por Durão Barroso (PSD). O valor
máximo tem como referência a pro-
pina de 1941 (1200 escudos, ou seja,
5,99 euros). Este valor é actualiza-
do anualmente através da aplicação
do índice de Preços no Consumidor
(IPC) para o ano civil anterior, que é

definido pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE). A propina atingiu
um máximo de 1067,85 em 2013,

tendo sido reduzida para 1063,47
no ano seguinte, por conta de
uma taxa de inflação negativa.
O valor tem-se mantido conge-
lado, desde o início da legisla-
tura, por acordo entre os par-
tidos que apoiam o Governo
no Parlamento. Em Setembro,
o valor das propinas máxima
vai descer 212 euros, para 856
euros anuais.
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Em 2017, foram cobrados 330,1 milhões de euros de propinas

Receita com propinas quase
duplicou com actual lei

Samuel Silva

A
receita com propinas ar-
recadada pelas universi-
dades e politécnicos pú-
blicos está acima de 300
milhões de euros. Desde
a entrada em vigor da ac-

tual lei do financiamento do ensino

superior, em 2003, este valor quase
duplicou.

Em 2005 - ano para o qual estão

disponíveis os dados mais antigos
relativos às receitas das instituições
de ensino superior com propinas -,
foram arrecadados junto dos estu-
dantes 187 milhões de euros. Em
2017, foram cobrados 330,1 milhões
de euros, o número mais elevado
de sempre. Ou seja, num período
de 12 anos, estas receitas aumen-
taram 76,5%.

Nos primeiros anos de aplicação
da nova lei "apenas uma minoria de

instituições colocou a propina má-
xima", contextualiza a investigado-
ra do Instituto de Educação da Uni-
versidade de Lisboa Luísa Cerdeira,
que é especialista em custos do en-
sino superior. Nos anos seguintes, e

à medida que o sector foi sofrendo
cortes nas transferências do Orça-
mento do Estado - entre 2013 e

2014, as instituições perderam mais
de 260 milhões de euros de dota-

ções -, "cada vez mais instituições
pediram a propina máxima".

Sete universidades e politécnicos- entre os quais as universidades
de Coimbra, Aveiro e todas as insti-

tuições de Lisboa - cobram o valor
máximo de propina (1063,47 euros
anuais). Representam um quarto
da rede pública de ensino superior.
Outras seis pedem aos estudantes
mais de 1000 euros por ano e ape-
nas três, todos politécnicos (de Be-

ja, de Bragança e do Cávado e Ave),
cobravam menos de 800 euros.

Há um outro dado de contexto
importante para ler estes dados:
as receitas com propinas incluem
os valores pagos pelos estudantes
de mestrado e doutoramento, bem
como, no caso dos politécnicos, dos

cursos técnicos superiores profis-
sionais, introduzidos em 2015, e

que têm tido um número crescente
de inscritos. Tipicamente, os alunos
de licenciatura representam cerca
de dois terços do total de inscritos
- ainda que haja instituições onde o

total daqueles que frequentam pós-
-graduações, mestrados ou douto-
ramentos é bastante superior.

As propinas de mestrado e dou-
toramento são significativamente
mais elevadas do que as das licen-
ciaturas. Portugal é, aliás, um dos

países onde a diferença entre o
custo de uma licenciaturas e de um
mestrado é mais elevado. 0 valor da

propina de mestrado não está tão
fortemente regulada por lei como
acontece com as licenciaturas.

Além disso, com o acordo de
Bolonha, implementado em Por-
tugal no arranque do novo século,
a maioria das licenciaturas passou
para três anos, o que provocou uma
generalização dos mestrados como
qualificação mínima de acesso à
maioria das profissões.

Entre 2003 e 2017, o número de

diplomados com mestrado quadru-
plicou e o total dos que completa-
ram doutoramentos mais do que
duplicou.

As propinas
de mestrado e
doutoramento são
mais elevadas


