
PSD rejeita
a eliminação
das propinas
Presidente da Federação Académica do Porto
também prefere mais apoios para alojamento
proposta O presidente do

PSD está contra o fim das

propinas. O ministro Ma-
nuel Heitor defendeu, an-
teontem, a eliminação das

mesmas na próxima década.
Um objetivo elogiado pelo
presidente da República.
Ontem, Rui Rio argumen-
tou que deve aplicar-se ao
Ensino Superior a mesma
"lógica do utilizador-paga-
dor" das portagens. "Quem
anda nas autoestradas paga,

quem anda na universidade

paga, quem não pode deve
ter apoio social", frisou.

A proposta também "cho-
cou" o presidente da Fede-

ração Académica do Porto
(FAP), que considera que os

estudantes precisam mais
de bolsas e de apoios para re-
duzir os custos com o aloja-
mento do que pagar menos
propinas.

"Os 20 euros por mês, que
é o impacto da redução no

próximo ano letivo, não vão
resolver os 400 euros que
muitos pagam por quarto",
sublinhou João Paulo Videi-
ra. No próximo ano letivo,
na sequência de acordo en-

tre o BE e Governo, no âm-
bito do Orçamento do Esta-

do, o valor da propina máxi-
ma baixa 212 euros, de 1068

para 856 euros. "Os 50 mi-
lhões de euros" de impacto,
frisa o presidente da FAP,
podia antes servir para atri-
buir mais 25 mil bolsas ou

para duplicar as camas em
residências.

Os reitores também rea-

gem com prudência: se Fon-
tainhas Fernandes, presi-
dente do CRUP, alerta os

partidos que o fim das pro-
pinas terá de ser acompa-
nhado de uma compensa-
ção financeira, o reitor da

Universidade de Lisboa, An-
tónio Cruz Serra, fez as con-
tas e estima que esse refor-

ço deve rondar os 250 mi-
lhões de euros anuais.

Já a coordenadora do BE

manifestou-se satisfeita por
o tema passar de tabu a pos-
sibilidade. Catarina Martins
lançou o desafio "a todos os

partidos" para que no Orça-
mento para 2020 seja apro-
vado nova redução de, pelo
menos, 212 euros, nova-
mente. A.I. •


