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ensino Até ao passado dia 8, os ser-

viços de ação social das institui-
ções de Ensino Superior públicas
tinham rececionado 46 895 reque-
rimentos de bolsa de estudo. Um
valor, mesmo assim, inferior em
4% quando comparado com igual
período do ano passado. Uma dife-

rença que o presidente da Federa-

ção Académica do Porto, João Vi-
deira, considera "residual".

Tanto mais que, lembra, foi pre-
cisamente no dia 8 que os alunos

que concorreram à primeira fase
do Concurso Nacional de Acesso

ao Ensino Superior ficaram a saber

se entraram ou não na faculdade.
E olhando para o histórico dispo-
nibilizado pela Direção-Geral do

Ensino Superior, os pedidos nos
dias seguintes às colocações au-
mentam substancialmente.

Por outro lado, o mês de setem-
bro concentra mais de metade dos

pedidos de bolsa de estudo. No ano

passado, dos 95 062 requerimen-
tos apresentados, 51% foram sub-

metidos pelos estudantes naquele
mês. Sendo que se há instituições
que põem os processos a andar à

medida que vão chegando os re-
querimentos, há outras, como é o

caso da Universidade de Lisboa,

que só o fazem depois de carregar
toda a informação académica dos

alunos, razão pela qual o primeiro
pagamento de bolsa é sempre fei-
to em outubro, como já haviam ex-

plicado ao JN.

Para este ano, João Videira espe-
ra que tudo corra dentro da nor-
malidade, num "processo que
tem melhorado de ano para ano".
Sobretudo depois de o Ministério
da Ciência e Ensino Superior ter
introduzido a figura da contratua-
lização, em 2017, que permite aos

bolseiros verem o seu pedido de

renovação automaticamente de-
ferido.

Contudo, problemas informáti-
cos têm originado constrangimen-
tos aos serviços. Em causa a ques-
tão da interoperabilidade com a

Autoridade Tributária e/ou a Segu-

rança Social. E ao presidente da
FAP chegaram já, revela ao JN, re-
latos de um "ligeiro problema de

interoperabilidade".

Recorde-se que, no ano passado,
eram mais de 73 mil os bolseiros. •
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Há mais candidatos
à segunda fase de
acesso do concurso

Nos primeiros quatro dias,
candidataram-se à segunda
fase de acesso ao Ensino Su-
perior 10 877 estudantes, o

que representa um acréscimo
de 6% face ao ano passado. Re-
corde-se que na primeira fase
foram colocados 44 500 no-
vos estudantes, ficando de
fora 6963 candidatos. No to-
tal, sobraram 6734 lugares,
menos 7,6% do que no con-
curso do ano passado, com
dois terços dos cursos a

preencherem todas as vagas.
Refira-se que a 2.- fase termi-
na no próximo dia 20.

Renovação de bolsas no Superior é mais fácil desde 2017


