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// Famílias com
crianças dependentes
gastam em média mais
7760 euros por ano. Pais falam
das despesas, das escolhas
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de tornar propinas gratuitas

"Tenho estudantes que não
vêm mais vezes à faculdade

por causa dos transportes",
diz Benedita Portugal e Melo
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devia ser prioridade",
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As recentes declarações do
Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor,
que defendeu a gratuitidade
das propinas, voltaram a
colocar na ordem do dia um
debate que já não é novo. O i
foi ouvir sociólogos da
Educação para perceber se a
medida se justificaria e se
não deveria também ser
estendida ao pré-escolar,
num país em que as famílias
com filhos dependentes
gastam em média 800 a
1487 euros com educação
por ano. Saiba também que
apoios são garantidos pelo
Estado durante a
escolaridade obrigatória

BEATRIZ DIAS COELHO
beatriz, ceolho@ionline.pl

O arranque do novo ano ficou marca-
do pelas declarações do Ministro da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
que defendeu o fim das propinas. Na
sua intervenção na Convenção Nacio-
nal do Ensino Superior 2030, Manuel
Heitor mostrou-se simpatizante da ideia
de gratuitidade das propinas, explican-
do à margem da ocasião, em declara-
ções aos jornalistas, que o fim das pro-
pinas dentro de uma década "deve ser
um cenário favorável", ainda que isso

só venha a ser possível com "um esfor-

ço coletivo de todos os portugueses".
Não tardaram reações de apoio e de

reprovação. O presidente da República
apressou-se a defender que a "extinção
das propinas, a concretizar-se, a ser pos-
sível concretizar-se, é um passo decisi-
vo". Para Marcelo Rebelo de Sousa, "isso

significa dar um passo para terminar o

que é um drama, que é o número eleva-

díssimo de alunos que terminam o ensi-
no secundário e não têm dinheiro para
o Ensino Superior". A oposição, contu-
do, tem uma visão diferente: Rui Rio rea-

giu no Twitter às declarações do minis-
tro, defendendo depois à "Lusa" que "a

ação social não se faz abolindo as propi-
nas, faz-se através de bolsas de estudo.

Aquilo que não é justo, na minha opi-
nião, é que seja grátis para todos, sendo

pago por aqueles que não utilizam. Quem

passa nas estradas paga. Quem anda na
universidade paga, quem não pode deve
ter apoio social, para que o país permi-
ta a quem tem vontade e capacidade de
andar no Ensino Superior que o possa
fazer também".

Mas será caminhar em direção ao fim das

propinas a opção certa? E não deveria essa

gratuitidade ser pensada relativamente
também às creches, que tantas dores de

cabeça dão aos pais, quer pelas dificulda-
des que enfrentam em conseguir vaga, quer
pelo peso que significam na carteira? Na

perspetiva de Maria Benedita Portugal e

Melo, socióloga da Educação do Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa,
propinas gratuitas são a opção certa, mas
não resolvem tudo. "Parece-me uma boa

medida, sobretudo se pensarmos que há
estudos que mostram que há ainda uma
percentagem relevante de estudantes que
não prosseguem os estudos e não vão para
o Ensino Superior por causa do dinheiro".
Para a socióloga, contudo, "a gratuitidade
das propinas não resolve o problema da fal-

ta de recursos financeiros das famílias. Nas

grandes cidades, especialmente em Lisboa,

ter um filho a estudar é qualquer coisa de

muitíssimo caro, sobretudo se pensarmos
no alojamento". Na perspetiva da sociólo-

ga, a medida seria "um sinal inequívoco da

parte do governo de apoio ao prossegui-
mento dos estudos", que permitiria "àque-
les que são menos privilegiados consegui-
rem ter hipóteses de chegar onde os outros

chegam".
E não poderia a qualidade do ensino sair

prejudicada com o fim das propinas? "Acho

que uma coisa não tem nada que ver com



a outra. Havendo isenção de propinas, as

próprias universidades ou o Orçamento
do Estado teriam de prever uma forma
de compensar essa falta de dinheiro. Além
disso, não me parece que isso possa pas-
sar por mais trabalho junto dos professo-
res, porque acho que os professores estão
absolutamente esmagados de trabalho.
Ds professores universitários hoje têm
uma vida absolutamente desgraçada".

Para esta socióloga da Educação, porém,
tão importante quanto o fim das propi-
nas no Ensino Superior seria o acesso

gratuito as creches. "Penso que seria até
uma medida importantíssima de promo-
ção da natalidade, porque a impossibi-
lidade de haver creches comparticipa-
das para todas as crianças, e o custo das
creches particulares, tenho a certeza de

que são fatores que inviabilizam proje-
tos familiares que envolvam por exem-
plo ter mais do que um filho. Acho essen-

cial que o ensino pré-escolar seja abso-

lutamente gratuito", defende Maria
Benedita Portugal e Melo. Igualmente

fundamental, defende, "é a criação de
mais medidas de apoio às famílias, para
o acompanhamento da escolaridade dos

filhos, que é algo muito complicado. Os

pais hoje têm uma enorme dificuldade
em conciliar as exigências do trabalho
com as exigências da escolaridade dos

seus filhos", assinala.

"Devia haver mais
apoios do Estado, sem
dúvida nenhuma", diz

Maria Benedita
Portugal e Melo

O que seria mais impor-
tante neste momento,
propinas ou creches
gratuitas? Ambas
podem ser medidas
importantes, admitem
sociólogos, mas o tema
não é consensual
DRNo trabalho diário como professora,

Maria Benedita Portugal e Melo encon-
tra outras dificuldades que revelam que
há de facto uma camada de estudantes
no Ensino Superior que conta o dinhei-
ro para conseguir estudar: "Tenho, por
exemplo, estudantes aqui no instituto
que não vêm mais vezes à faculdade
por causa do preço dos transportes". A

professora defende, por isso, que "devia
haver mais apoios do Estado, sem dúvi-
da nenhuma".

Se Maria Benedita Portugal e Melo não
tem dúvidas de que a isenção das pro-
pinas seria uma medida positiva, o soció-



logo da Educação Bruno Dionísio pen-
sa de maneira diferente e não acredita

que seja prioridade neste momento. "Se

com a isenção das propinas se preten-
de resolver os problemas de acesso, de

permanência e de uma conclusão bem
sucedida do Ensino Superior, a partir
da pesquisa científica que fiz não me
parece que a isenção tenha essa eficá-
cia", defende o professor da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

Para este sociólogo, a medida promo-
veria "uma falsa igualdade", uma vez
que "não garantiria o acesso a todos os

que quisessem estudar". Porquê? "Há
um conjunto de obstáculos que se colo-
cam ao aumento dos diplomados no
Ensino Superior que nada têm que ver
com a propina. Em particular, o facto
de no 12. 0 ano ainda termos uma taxa
de retenção ou desistência de 26% - o

que refreia logo à partida as possibili-
dades de ingresso no Ensino Superior
de uma parte significativa da popula-
ção estudantil do secundário. Além dis-

so, as vagas que os cursos abrem são

poucas e isso é um tampão gigantesco
no acesso ao Ensino Superior. Por fim,
ainda há o problema do insucesso e do

abandono escolar no próprio Ensino
Superior - que afeta mais de metade do
universitários -, em que a razão econó-
mica é apenas uma entre múltiplas que
levam a isso, e que os dados nem sequer
apontam para que seja uma das mais
importantes para o abandono".

Se a gratuitidade das propinas não seria,
então, uma boa medida para democra-

tizar o ensino, que alternativas restam?
Melhorar os serviços de ação social, res-

ponde Bruno Dionísio. "As universida-
des ajustaram-se à massificação, mas
não a assumiram com todos os desafios

que ela implica", acredita, explicando
que os serviços de ação social "são mui-
to rígidos" e muitas vezes "não contem-
plam situações de estudantes que preci-
sam de respostas".

Mas para o sociólogo a questão da isen-

ção das propinas universitárias tem mais

que se lhe diga: pode, até, ser vista como

"injusta" para os pais de crianças em ida-
de pré-escolar, que se debatem com o
custo das creches. "Acaba por ser uma
anomalia bizarra que, num país com
taxas de natalidade tão baixas, as famí-
lias ainda tenham dificuldades em encon-
trar creches e soluções para os filhos e

que as respostas que encontram sobre-

carreguem os seus orçamentos familia-
res. Entramos num paradoxo entre uma
retórica que apela ao aumento dos índi-
ces de natalidade e do número de filhos,
mas depois a realidade que as famílias
encontram é feita de obstáculos", cons-
tata. A gratuitidade no acesso às creches,
de resto, deveria até ser prioritária, acre-
dita Dionísio. "Uma vez que não há dados

que mostrem que a gratuitidade das pro-
pinas aumente o acesso ao Ensino Supe-
rior, e que temos em Portugal um real

desequilíbrio demográfico, diria que o

acesso gratuito às creches deveria ser
uma prioridade", conclui.

Para o sociólogo Bruno
Dionísio, a prioridade é

o pré-escolar: hoje há
demasiados obstáculos

a ter filhos, diz

"As universidades
ajustaram-se à

massificação, mas não
a assumiram em todos

os desafios"

QUANTO PESA A EDUCAÇÃO NO ORÇA-
MENTO FAMILIAR? A despesa com a edu-

cação dos filhos tem vindo a aumentar
ao longo do tempo. Os dados mais recen-

tes divulgados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE) dizem respeito a
2015/2016 e mostram que os agregados
com crianças dependentes gastam, em
média, mais 7760 euros por ano do' que
as famílias sem filhos. A despesa total
anual média por agregado sem filhos é

de 17494 euros e nas famílias com crian-

ças dependentes sobe para 25254. No
campo da educação, as famílias com
filhos gastam anualmente em média
entre 793 e 1388 euros, quando há dois
filhos ou mais. É, contudo, com a habi-

tação e contas da água ou luz que as
famílias com filhos gastam mais: os agre-
gados com um filho gastam 7096 euros
por ano, um valor que aumenta para os

7846 euros nos agregados com dois ou
mais crianças dependentes. As famílias
sem filhos dependentes têm uma des-

pesa de 6046 euros. Os transportes e a

alimentação ocupam também os luga-

res cimeiros na lista das despesas das
famílias portuguesas.

De que apoios dispõem as famílias ao

longo dos anos de escolaridade obrigató-
ria? Em resposta ao i, o Ministério da Edu-

cação elucida que os manuais escolares
são "gratuitos para todos os alunos da
escolaridade obrigatória" e que todos os

alunos do pré-escolar e do l. B ciclo têm
direito a "fruta e leite escolar". A lei da

Ação Social Escolar prevê ainda apoios
relativos à aquisição de material escolar,
à disponibilização de refeições compar-
ticipadas, ao transporte para alunos com
necessidades educativas especiais, ao alo-

jamento nos casos de alunos deslocados
e ainda a possibilidade de candidatura a
bolsas de mérito. No ensino superior tam-
bém há ação social. Segundo o "DN", estu-
dantes cujos pais tenham salários de 900
euros brutos já ficam excluídos do apoio.
Uma das promessas do governo para o

próximo ano letivo é abrir mais 12 mil
camas para alojamento de alunos cm resi-

denciais, sobretudo para universitários.
Manuel Heitor adiantou já que se trata
de "aumentar em cerca de 80% a oferta
atual de alojamento para estudantes a

preços acessíveis e regulados". Há ainda
a hipótese de deduzir despesas com edu-

cação em IRS, de mensalidades de cre-
ches e colégios a explicações, transpor-
tes, alojamento e material. Em regra, as

famílias podem descontar à coleta de IRS
30% dos gastos de educação e formação,
até um máximo de 800 euros. Feitas as

contas, para atingir este limite é necessá-
rio apresentar faturas de despesas no valor
de 2 667 euros. Existindo três ou mais
dependentes a cargo, os limites são majo-
rados em 5% por cada dependente.

Famílias com crianças
dependentes gastam
em média mais 7760

euros por ano
DR



A palavra
aos pais.
Vagas, ajuda
dos avós,
a opção
pelo privado
e a mesada
académica

Quais as opções dos pais para os
filhos ao longo da escolaridade?
Acham que devia haver mais apoios
do Estado? E o privado, é uma
opção? Quanto gastam com a
frequência no pré-escolar e no Ensino
Superior? O i foi para a rua ouvir
o que os portugueses têm a dizer

BEATRIZ DIAS COELHO
beatriz.coeUiv@ionUne.pt

JOAQUIM GOMES

zoom@ionHne.pt

Inês Lopes
37 ANOS

"NÃO HAVIA
VAGA EM
SETEMBRO"
••• Inês Lopes escolheu o Jardim
Infantil de Arroios (Fundação D.

Pedro IV) para o filho de dois anos e

meio iniciar a escolaridade, mas não
foi fácil. "Tive alguma dificuldade em
conseguir vaga aqui. O meu filho não
entrou em setembro e teve de ir para
outra escola, mas acabou por ter

vaga nesta em janeiro porque um
menino desistiu", recorda. "Procurá-
mos outras, onde houvesse vaga,
mas esta era mais perto de casa e
sabíamos logo à partida que era uma
boa escola e tínhamos boas referên-
cias", conta ao i.

Apesar de não saber exatamente o
valor da comparticipação da Segu-
rança Social, contas feitas Inês

paga ao fim do mês "300 e poucos
euros" para que o filho frequente
esta escola.
Ainda que o fiiho tenha apenas dois
anos, Inês Lopes admite que a famí-
lia já está a pensar no futuro. E o pri-
vado não é uma hipótese colocada
de lado. "Há colégios em que é

melhor entrar ao três anos - é mais
fácil entrar aos três do que aos cinco
anos - e isso é uma das questões
com a qual estamos preocupados,
porque não sabemos ainda se irá

para a escola pública. Há alguns
colégios privados em que é muito
difícil conseguir vaga, por outro lado
a escola pública teria de ser nesta
zona. Não sabemos bem o que
vamos fazer", conclui.

João Cruz

33 ANOS

"OUTROS
PREFEREM
CRUZEIROS"
••• João Cruz, de 33 anos, casado,
dentista, residente em Adaúfe, que é

a maior freguesia do concelho de
Braga, tem agora uma filha única, de
oito anos, "mas vamos ter mais
filhos", garante.
"Os filhos não pesam muito no orça-
mento, é mais a escola e a alimenta-
ção", diz João. "Nós, os adultos,
naturalmente temos muito mais des-

pesas, além de que os filhos são
uma escolha ponderada, um com-
promisso assumido".
Quanto à dicotomia escola pública
versus escola privada, João Cruz
explica que "o que é importante para
nós, como pais, é ter boas referên-
cias, mais do que ser púbico ou pri-
vado. Por exemplo, a nossa filha está
numa escola estatal, só por uma
questão de proximidade". .

João Cruz não sente para já falta de
apoio. "Já temos apoios suficientes,
pois os livros escolares são ofereci-
dos e há outros auxílios para quem
precisa", salientando que "não é

pelas despesas maiores ou menores

que deixaremos de ter mais filhos, o

que, aliás, pretendemos". Para João,
trata-se de uma escolha. "É uma boa
opção ter filhos, enquanto outros

preferem, por exemplo, fazer cruzei-
ros".



Rui Gonçalves

39 ANOS

"PAGAMOS AO FIM DO MÊS
ENTRE 500 E 600 EUROS,
DEPENDE DAS ATIVIDADES"
••• Rui Gonçalves optou pelo
ensino privado para a filha de cinco
anos. Porquê? "Foi vontade comum
dos pais, por vários fatores: primei-
ro por uma questão de qualidade,
porque se procurou de facto pro-
porcionar o melhor ensino possível,
depois por uma questão de proximi-
dade, porque é relativamente perto
da nossa residência e da casa de
um dos avós", justifica ao i. Para já,
é a única filha que tem a frequentar
o Colégio Sagrado Coração de
Maria, em Lisboa, mas admite que
"em relação ao filho a caminho"
também possa ser essa a opção.
"Mas ainda não pensámos nisso

porque nos primeiros anos não sou

apologista de irem para a escola. Se
houver condições e os avós tiverem
saúde, ficará com os avós nos pri-
meiros anos. Depois, possivelmente
virá para aqui porque estamos
satisfeitos com o estabelecimento
de ensino e não temos nada a
dizer", acrescenta.

Todos os meses, a família paga um
valor que ronda entre os 500 e os 600
euros. "É um valor variável porque
depende das atividades, se almoça
no colégio ou não, etc", explica. E

teve dificuldades com a inscrição ou

esperou muito tempo por vaga?
"Não, não. A minha filha entrou com
dois anos e passou- por um processo
de seleção, com uma entrevista que
passa muito por aquilo que é a pers-
petiva dos pais para a vida e para os

filhos", recorda o pai. "Acho que não
há muitas vagas, mas a verdade é

que não conheço ninguém que tenha
dito que não conseguiu. Fiz a inscri-

ção com pelo menos seis meses de
antecedência relativamente ao início
do ano letivo", continua.
E quanto ao futuro, planeia manter
aqui a filha até ao fim da escolarida-
de? "No próximo ano vai para a pri-
mária e o objetivo será fazer aqui a
primária, se a vida assim o permitir e

se ela se der bem aqui com a escola.

Depois, é ponderar", conclui.

Sofia Montenegro
41 ANOS

"PREFIRO PÔR OS MEUS
FILHOS NO PÚBLICO. ANDEI NO
PRIVADO E NÃO HÁ DIFERENÇA"
••• Sofia Montenegro tem 41 anos
e três filhos. A mais pequena, que
está perto de fazer dois anos, está
inscrita no Jardim Infantil de Arroios

(Fundação D. Pedro IV) e a família

paga "390 euros, que corresponde
ao escalão máximo", de mensalida-
de. "Não tenho comparticipação da
Segurança Social", diz ao i.

Como a filha ainda está longe dos
seis anos, a corrida às escolas de pri-
meiro ciclo para garantir vaga ainda
não começou. E, de qualquer forma,
essa questão parece não preocupar
esta mãe. "A ideia é a minha filha ir

para a escola dos irmãos, ainda que
acredite que isso seja difícil. É que os
meus filhos mais velhos estão no Fili-

pa de Lencastre", diz ao i. A institui-

ção pública, com ensino básico e

secundário, é uma das mais procura-
das e creditadas na capital. Apesar
de ter consciência de que poderá ser
difícil conseguir que a filha mais nova

frequente a mesma escola que os
irmãos a partir da primeira classe,
Sofia Montenegro diz que ainda não

começou a pensar em alternativas,
uma vez que "ainda é cedo".
E o privado, é uma hipótese em cima
da mesa? "Não. Eu prefiro pôr os
meus filhos em instituições públicas.
Eu andei num privado e não vejo
grande diferença, confesso. Mas a
verdade também é que o Filipa é
uma escola um bocadinho diferente.
Mesmo no caso das outras escolas

públicas aqui no centro de Lisboa,
não vejo grandes diferenças em rela-

ção ao privado. Acho que são boas
escolas no gerai", defende. E desva-
loriza: "Não me preocupa a eventual
lista de espera que possa encontrar
no Filipa de Lencastre. Moro aqui no
centro e, se ela não entrar no agru-
pamento da minha residência, entra-
rá noutro da zona limítrofe, sempre
aqui perto", acredita.



Rui Azinheiro

44 ANOS

"TENTÁMOS DUAS VEZES
NO FILIPA DE LENCASTRE

MAS É MUITO DIFÍCIL"
••• Não é a primeira experiência

que Rui Azinheiro tem no Jardim
Infantil de Arroios (Fundação D.

Pedro IV). Esta é já a segunda filha a

frequentar a instituição. "Tenho uma
filha mais velha, hoje com oito anos,
que também andou aqui durante

quatro anos", conta ao i.

Para que a filha mais nova, de dois

anos, frequente esta escola, a família

despende por mês "perto de 300 euros.

Há uma parte que é comparticipada,
mas não sei precisar", diz. E quais as

vantagens desta escola? "Decidi-me

por esta escola porque é perto de casa
e a minha filha mais nova entrou logo,

porque teve a facilidade de andar cá a
irmã mais velha. Quando foi da minha

primeira filha, escolhemos esta escola

porque tínhamos referências. E não
enfrentámos listas de espera nem tive-
mos dificuldades em arranjar vaga
aqui", recorda ao i o pai Rui Azinheiro.

Hoje, a filha mais velha frequenta

uma escola pública. "Entrou na

segunda opção, na segunda esco-
lha. Queríamos a Filipa de Lencastre
e tentámos duas vezes, mas é muito

difícil, quase impossível conseguir
vaga. Acho que o fenómeno é

conhecido [risos]", diz. A família aca-
bou por ter vaga para a filha mais
velha na escola situada no Largo do

Leão, "igualmente perto" de onde
vivem. E é lá, de resto, que os pais
planeiam inscrever também a filha
mais nova. Contudo, há uma ques-
tão que está a preocupar a família.
"Talvez possa surgir um senão: o
facto de fazer anos em outubro pode
levantar algumas dificuldades",
receia. Quanto a alternativas, o pai
diz que a família "vai procurar", ainda

que não esteja "especialmente preo-
cupado com isso", uma vez que está

seguro quanto à probabilidade de

conseguir lugar para a filha na mes-
ma escola que a irmã frequenta.

Joana Silveira

37 ANOS

"O MAIS NOVO AINDA
NÃO ESTÁ NA CRECHE
PORQUE ESTÁ TUDO CHEIO"
••• Joana Silveira, de 37 anos,
casada, lojista, residente na fregue-
sia de Gualtar, em Braga, tal como o

marido, trabalha, tendo dois filhos,
ambos rapazes, de sete e dois anos
de idade.
Para já, ainda não está bem definido
como será com o filho mais novo, o
Gabriel, que tem dois anos, "mas
ainda não está na creche porque
está tudo cheio, não consigo encon-
trar creche. Só em setembro conse-
guiremos, em princípio, isso é que
teremos de tratar até lá".

"O que me vale é a minha mãe, que
por acaso está em casa. Senão não

conseguia trabalhar a tempo inteiro,
como agora, tendo de arranjar um

part-time", acrescenta Joana Silvei-
ra. "Quanto ao Gabriel, que tem sete
anos, está tudo bem com ele a esse
nível porque anda no primeiro ano de

escolaridade na Escola Básica de
Gualtar, aqui em Braga, que é nova,
funciona muito bem e o diretor é
muito simpático, estando sempre
disposto a ajudar-nos", referiu a bra-
carense, ao lado do marido e dos
dois filhos, durante um passeio
dominical.
"Mas poderiam apoiar mais as áreas
de atividades complementares,
como teatro e futebol, ou outras ocu-
pações. Seria uma questão de
melhorar esse aspeto", sugere Joana
Silveira, de acordo com quem "será

sempre o ensino público que os
meus filhos vão frequentar, até por-
que o abono de família que recebe-
mos só dá para o mais básico, além
de que estamos satisfeitos com a
escola pública e, de resto, com os

serviços públicos em geral."



José Borges

22 ANOS

"OS MEUS PAIS GASTAM
CERCA DE 400 EUROS
TODOS OS MESES"
••• É natural de Oliveira de Aze-
méis, mas estuda em Coimbra. A

opção foi pensada: "Medicina é um
curso de seis anos. Seis anos que
considero que devem ser aproveita-
dos para mais do que simplesmente
para estudar como muitos pensam
que apenas fazemos. Tenho duas
irmãs mais velhas que estudaram em
Coimbra e fui, desde cedo, convi-
vendo com a tradição coimbrã que
tanto me alegrava. No primeiro cor-

tejo da Queima das Fitas de Coimbra

que tive a oportunidade de presen-
ciar, logo pensei, um dia vou cartolar
de amarelo nesta cidade. Escolhi a

cidade pela tradição que acarreta e
pelas vivências que senti que apenas
poderia ter enquanto estudante.
Decidi abraçar a cidade dos estu-
dantes para viver em pleno os meus

seis anos como tal. Estou ainda con-
victo que fiz a opção certa!"
Estando deslocado, não é só a pro-
pina que os pais têm de pagar. Pre-
cisam, também, de assegurar a

despesa que advém de ter um filho

que ainda não trabalha a viver fora
de casa. José divide um T3+l com
três colegas, mas esta é já a quarta
casa em que vive desde que che-

gou a Coimbra, há cinco anos. Nas
anteriores, a opção foi arrendar um

quarto, mas agora que decidiu divi-
dir casa paga 200 euros de renda -
a casa custa 800 euros no total -, a

que tem de somar os 1 06,34 men-
sais de propinas. A contar com
dinheiro extra que os pais lhe dão, a

formação de José em Coimbra

implica um gasto de cerca de 400
euros mensais.

AidaHigino
45 ANOS

"NÃO TIVE QUALQUER
DIFICULDADE EM
ARRANJAR VAGA"
••• Aida Higino tem 45 anos e duas
filhas. A mais nova, de quatro anos,
frequenta o Jardim Infantil de Arroios

(Fundação D.Pedro IV). Como a filha
mais velha, hoje com 14 anos, já
tinha frequentado esta instituição,
não pensou em escolas alternativas
e inscreveu logo a filha mais nova no

mesmo sítio.

Questionada sobre se teve dificul-
dade em arranjar vaga ou se esteve
muito tempo em lista de espera,
responde negativamente: "Não, não
tive qualquer dificuldade em arranjar
vaga nem aguardei em lista de

espera. Julgo que tiveram em consi-
deração o facto de viver aqui na
zona e também de trabalhar aqui
perto, além do facto de a minha pri-
meira filha já ter andado aqui tam-
bém". No entanto, lembra que com
a filha mais velha também teve a
mesma experiência e que não
enfrentou qualquer dificuldade nem
teve de esperar por vaga.

"O meu ordenado também deve ter
contribuído para essa facilidade",
diz ao i. "Tenho uma boa comparti-
cipação da Segurança Social, não
sei o valor exato, mas pago à volta
de 90 e tal ou 1 00 euros".
Vai passar, no entanto, a pagar
mais: a filha começou este mês a
entrar antes das nove horas e a sair

depois das cinco e meia, e "isso
tem um valor extra associado",
lamenta.
E quanto ao futuro, tem alguma ideia

quanto a escolas para inscrever a
filha quando chegar aos seis anos?

"Sim, vou inscrevê-la na mesma
escola em que inscrevi a irmã. que é
ali no Leão de Arroios. É a escola
que pertence a esta área e estou
satisfeita", responde. Confrontada
com a possibilidade de não arranjar
vaga, desvaloriza. "Não tenho receio
de que isso aconteça, não estou

preocupada, até porque a irmã já fre-

quenta a escola", conclui.



Maria Guerreiro

21 ANOS

"NÃO ACHO QUE SEJA UM
VALOR ELEVADO TENDO EM
CONTA A QUALIDADE DO ENSINO"

••• Maria Guerreiro tem 21 anos e
é de Lisboa, onde mora, com os
pais. Quando chegou a altura de se
candidatar ao ensino superior, não

quis sair da sua cidade e, por isso, é
também na capital que estuda atual-
mente Engenharia Informática no
Instituto Superior Técnico (IST).

Começou em setembro de 2015. No

entanto, ainda não concluiu a licen-

ciatura porque tem algumas cadeiras
em atraso. No entanto, garante que
pretende acabar em breve. "Em prin-
cípio em junho deste ano" conta
acabar as cadeiras que lhe faltam.
E quanto é que paga de propinas?
Por ano, a família de Maria paga
1063,47 euros de propinas, um
valor ao qual se somam 25 euros
de taxa de secretaria e 1 ,43 euros
do seguro escolar, especifica
Maria, que, precisa, não ter qual-
quer apoio da faculdade. Contas

feitas, a família já gastou mais de

quatro mil euros ao longo da licen-
ciatura da filha.
O que para muitos pode ser um valor
difícil de suportar não choca, no

entanto, esta estudante universitária.
"Não acho que seja um valor elevado
tendo em conta a faculdade e a qua-
lidade do ensino", defende.
E quanto ao futuro, planeia seguir os
estudos? À pergunta do i, confessa

que ainda não chegou a uma res-
posta e ainda não decidiu o que quer
fazer, no entanto, em cima da mesa
está a possibilidade de vir a fazer um

mestrado.
Caso venha a avançar mesmo para a

hipótese de mestrado, explica que
pretende manter-se na mesma área
e a escolha deverá ser Engenharia
Informática com especialização em
sistemas empresariais, também no
Instituto Superior Técnico.

José Rogério
45 ANOS

"O ESTADO DEVE AJUDAR
QUEM REALMENTE PRECISA
E NÃO CONSEGUE TRABALHO"
••• José Rogério, de 45 anos,
casado, residente na freguesia de
Lomar, em Braga, tem uma filha

única, de 19 meses, estando, tal

como a esposa, desempregado.
Mas não desarma e diz "trabalhar
em biscates", com o lema diário
de "nunca pedir subsídios".
"Vamos vivendo do dia-a-dia por-
que vou fazendo uns biscates de

construção civil e outras tarefas

que me pedem aqui à volta de

Braga, pois não vale a pena quei-
xarmo-nos."

"Enquanto tiver 'cabedal' e corpo
para trabalhar, continuarei a fazer

pela vida", salienta o mesmo braca-
rense, explicando que aquilo que
ganha "vai dando para as despesas
de todos os dias, porque sabemos
fazer contas e ater-nos àquilo até
onde podemos ir."

José Rogério explica que, para já,
não está muito preocupado. "Para
já não se coloca o problema de
uma vaga, porque a menina está
com a mãe em casa, mas quando a
minha mulher encontrar trabalho,
claro que será para uma creche
pública que a menina vai. Há aqui
várias creches em Braga, é uma
questão de procurar", diz, acres-
centando: "Eu não digo que o Esta-
do não deva apoiar, mas ajudar
aqueles que realmente precisam e
não conseguem trabalhar."
Até porque, "quando a minha meni-
na for maior já são bem-vindas as

ajudas para os livros e o restante
material escolar", mas, reitera,
"sempre trabalhando e fazendo-me
à vida", ao mesmo tempo que refe-
re "ir a maior parte do dinheiro prin-
cipalmente para a alimentação".


