
Receita com propinas quase
duplicou com a actual lei
Neste momento está acima dos 300 milhões de euros. Alunos de um quarto das instituições de ensino
superior devem 30 milhões, apesar das cobranças coercivas do fisco. Nunca houve tantas bolsas Destaque 2a4



Número de casos de falta de pagamento por parte
dos alunos tem-se mantido estável, garantem responsáveis
de universidades e politécnicos. Mas as cobranças coercivas

por parte do fisco estão a permitir recuperar mais dinheiro

Trinta milhões em
divida num quarto
das Instituições

PROPINAS
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O
valor de propinas que
não foram pagas pelos
estudantes de ensino su-

perior chega a quase 30
milhões de euros, numa
contabilidade que inclui

apenas sete das 28 instituições pú-
blicas. Foram estas que divulgaram
informação ao PÚBLICO. Os res-
ponsáveis do sector dizem que o
fenómeno está estabilizado, mas
há uma nova atenção das univer-
sidades e politécnicos à recupera-
ção das dívidas, que tem contado
com a colaboração da Autoridade
Tributária e Aduaneira.

O PÚBLICO questionou todas as
universidades e politécnicos públi-
cos e recebeu dados de sete institui-

ções, entre as quais estão três das

que têm maior número de estudan-
tes inscritos, as universidades do
Porto, Minho e Aveiro. Apesar da
insistência, universidades como a
de Lisboa, a Nova de Lisboa ou a
de Coimbra não divulgaram esta
informação.

Nas sete instituições que divulga-
ram os dados - que representam um
quarto de toda a rede pública - há

28,4 milhões de euros de propinas
em dívida por parte dos alunos. A
estas junta-se também a Universi-
dade de Évora, onde o Tribunal de
Contas detectou a existência de qua-
tro milhões de euros de propinas em

atraso, numa auditoria que foi divul-

gada no último mês de Setembro.
O Instituto Politécnico de Leiria

também respondeu ao PÚBLICO,
informando que "entre 10% e 20%"
dos seus alunos estão em incum-
primento. Nesta instituição estão
inscritos cerca de 11 mil alunos. A

propina anual é de 1040 euros.
Esta semana, o pagamento da fre-

quência de uma licenciatura esteve
no centro do debate político, de-

pois de três membros do Governo,
incluindo o ministro da Ciência e

Ensino Superior, terem ido à Con-

venção Nacional do Ensino Supe-
rior defender o fim das propinas,
tendo a ideia recebido o apoio do
Presidente da República.

O peso da propina
A propina "pesa e pesa muito" nos
custos de frequência do ensino su-

perior, "sobretudo em períodos de
crise", explica a investigadora do
Instituto de Educação da Univer-
sidade de Lisboa Luísa Cerdeira.
As dificuldades económicas das
famílias nos últimos anos podem,
por isso, ajudar a explicar o nível
de incumprimento registado pelos
estudantes do ensino público. No
entanto, a especialista, que tem es-
tudado este tema, lembra que os
custos de vida, como a alimenta-
ção, o transporte e, sobretudo, o

alojamento, têm um impacto mais
elevado do que os custos directos
com a educação.

As universidades com valores de
dívida relativa a propinas mais ele-
vadas são também as que têm mais
alunos. A Universidade do Porto
apresenta 9,3 milhões de euros em
atraso, ao passo que a Universidade
do Minho reporta seis milhões de
euros em dívida. Estas duas institui-

ções recuperaram, no último ano,
1,1 e 1,6 milhões de euros, respecti-
vamente, junto dos seus estudantes
ou antigos estudantes.

"Uma parte significativa" desta
verba é explicada pelo número de
alunos que vão abandonando o en-
sino superior, deixando de pagar
as propinas, mas sem chegarem
a anular a respectiva matrícula,
contextualiza Luísa Cerdeira. Há 15

mil estudantes em cada ano lectivo

que, depois de entrarem no ensino

superior, desistem de prosseguir
os estudos. A taxa de abandono de

uma licenciatura é de 29%, segun-
do um estudo da Direcção-Geral de
Estatística da Educação e Ciência,
divulgado em Abril.
"Não é crescente"
Entre 2011 e 2012, no pico da crise
económica e dos efeitos da austeri-
dade sobre o sector, as instituições
de ensino superior tiveram de refor-

çar as suas estratégias de captação
de receitas. O valor das propinas
não só teve o maior aumento desde
a entrada em vigor da nova lei de
financiamento do ensino superior
(2003), ultrapassando pela primei-
ra vez a barreira dos mil euros anu-
ais, como as universidades e poli-
técnicos deram uma nova atenção
às propinas que se encontravam em

atraso, tentando recuperar receitas

numa altura de dificuldade.
No arranque de 2012, a maior das

instituições de ensino superior en-
viou cartas aos estudantes e anti-
gos estudantes com propinas em
atraso exigindo essas verbas. Em
apenas três instituições, que na
altura divulgaram os seus dados
ao PÚBLICO, foram recuperados
3,6 milhões de euros em seis me-

Anteriormente,
as instituições
tinham alguma
Incapacidade
de recuperar os
valores em atraso
a nos últimos anos,
ganharam outra
acuidade
Fontainhas Fernandes
Presidente do CRUP

ses, pagos por 4500 devedores.
Nessa altura, estimava-se que

o total de propinas em dívida em
todas as instituições públicas pu-
desse chegar aos 30 milhões de
euros, um valor que agora é alcan-

çado em apenas sete universidades
e politécnicos. Todavia, de acordo
com Pedro Dominguinhos, presi-
dente do Conselho Coordenador
dos Institutos Politécnicos, isto não

significa que o incumprimento dos
estudantes tenha aumentado nos
últimos anos.

Esta "não é uma realidade cres-
cente", garante aquele responsável.
"0 que é diferente nos últimos anos
é um maior controlo por parte das

instituições e um incremento da
cobrança coerciva das pro-

pinas", explica Domingui-
nhos.

"Anteriormente, as ins-

tituições tinham alguma
incapacidade de re-



cuperar estes va-
lores em atraso
e, nos últimos
anos, ganharam

,
outra acuidade.

L Não podemos,
I por isso, fazer
f comparações",

concorda António Fontainhas Fer-
nandes, que lidera o Conselho de
Reitores das Universidades Portu-
guesas (CRUP).

Não existem dados comparáveis
de anos anteriores para poder afe-
rir se a realidade agora evidenciada

pelos números disponibilizados pe-
las instituições de ensino superior
representam ou não um aumento
no número de estudantes com pro-
pinas em dívida. De resto, na altura
em que o PÚBLICO fez um trabalho
semelhante em 2012, a maioria das

instituições ainda não dispunha dos
números globais sobre este fenóme-

no, o que confirma a afirmação do

presidente do CRUP.
A realidade mudou nos anos se-

guintes e, face à consciência do ní-
vel de incumprimento dos estudan-
tes no pagamento da frequência do
ensino superior, as instituições de
ensino superior passaram a pedir
que a cobrança dos valores em dí-
vida passasse a ser feita pela Auto-
ridade Tributária e Aduaneira.

Alvos de penhora
A partir de 2015, essa prática ge-
neralizou-se. As dívidas às uni-
versidades e politécnicos são,
legalmente, equiparadas a qual-
quer outra dívida ao Estado.

Um antigo estudante com propi-
nas em dívida pode ser alvo de pe-
nhoras de bens ou activos, incluin-
do parcelas do seu salário, nos ca-
sos em que as instituições avancem

para as cobranças coercivas.
Ao longo dos últimos meses, o

PÚBLICO pediu, por diversas ve-

zes, ao Ministério das Finanças que
divulgasse qual o número de casos
de cobrança coerciva de propinas
ao longo de 2017 e 2018 em que a

Autoridade Tributária e Aduaneira
foi chamada a intervir. Apesar da in-

sistência, nunca foi dada qualquer
resposta.

Nas sete instituições de ensino su-

perior que divulgaram dados para
este trabalho, foram emitidas cer-
ca de 2000 certidões de cobrança
coerciva de propinas em dívida em
2017 e quase 3000 no último ano.
Só no Instituto Politécnico de Setú-
bal foram recuperados quase 600
mil euros através da intervenção
da Autoridade Tributária no último
ano. Na Universidade do Algarve,
o valor de propinas em dívida tam-
bém diminuiu, ao longo de 2018,
em 7%.
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Costa: "Mais importante do que o custo
das propinas é o do alojamento"

Oprimeiro-ministro,

António
Costa, afirmou ontem
no debate quinzenal na
Assembleia da República

que "mais importante do que o
custo das propinas é o custo do

alojamento para os estudantes".
Esta foi a forma de responder à

coordenadora do BE, Catarina
Martins, que o desafiou a dizer
se concorda com a proposta
de se baixar "mais 200" euros
no valor máximo das propinas
no próximo Orçamento do
Estado para 2020, à semelhança
do que aconteceu no último.
"Temos uma meta ambiciosa
de alargamento do número de
estudantes do ensino superior,
por isso temos de melhorar
as condições de as famílias
financiarem os seus filhos
no ensino superior. Por isso,
aceitámos no último Orçamento
um [novo] tecto para a propina
máxima. Mais importante do

que o custo das propinas é o

custo do alojamento para os
estudantes. Temos actualmente
15 mil camas e temos o projecto
de criar mais 12 mil até final de
2021 e mais 30 mil até final de
2030", explicou, salientando

que o Governo quer facilitar o
acesso ao superior, "reforçar a

coesão social" e a "mobilidade
entre regiões". António Costa
nada disse sobre o objectivo
enunciado esta semana pelo
seu ministro da Ciência e Ensino

Superior de se acabar com as

propinas no espaço de dez anos.
O fim das propinas é também
um objectivo programático do
PCP e BE, que conseguiram
em Outubro negociar com
Costa a baixa do
tecto máximo das

propinas. Essas

bandeiras nâo serão
abandonadas por
estes partidos nas

|

próximas eleições
legislativas. H.P.




