
Reitores questionam redução de
propinas se prioridade é o alojamento
"Os 50 milhões de euros que o Governo terá de dar às universidades pela perda de receitas das propinas
daria para duplicar o número de residências existentes", diz presidente da Federação Académica do Porto
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Estudantes do Porto dormiram na rua em protesto contra a falta de lugares nas residências

Os reitores foram surpreendidos,
ontem, por um anúncio feito pela
deputada do Bloco de Esquerda Ma-
riana Mortágua. Numa longa reunião
com o primeiro-ministro, António
Costa, que terminou já de madruga-
da, ficou acordado que o Orçamento
do Estado (OE) para 2019 contem-
plará uma redução do valor máxi-
mo das propinas do ensino superior,
que passará de 1068 euros para 856

euros, disse.
Será a primeira vez, em pelo me-

nos 15 anos, que se opta por uma
redução das propinas. O máximo a

que se tinha chegado até agora foi o

congelamento do valor máximo, que
se encontra em vigor há três anos.

Esta medida levará a que no pró-
ximo ano lectivo, quando será posta
em prática, exista uma redução de
40 a 50 milhões de euros nas recei-
tas do conjunto das instituições do
ensino superior, avaliou Mortágua.
Por essa razão, os reitores contacta-
dos pelo PÚBLICO esperam que no
mesmo OE para 2019 fiquem consa-

gradas verbas para compensar esta

diminuição.
"A não acontecer assim, será uma

tragédia", alertou o reitor da Univer-
sidade do Porto, António Pereira. Es-

te responsável estima que as receitas
da UP sofram uma redução de um
milhão de euros no próximo ano lec-
tivo. Mas diz-se convencido de que o

executivo "vai repor" as verbas que
ficarão em falta. "Quero crer que o

Governo vai honrar o pacto assinado

com as universidades", frisou.
Este acordo, assinado em 2016,

prevê que universidades e politéc-
nicos sejam ressarcidos financeira-
mente dos efeitos de qualquer alte-

ração legislativa que os afecte, como



será o caso agora.
Menos optimista parece estar o

reitor da Universidade de Lisboa,
António Cruz Serra, que chama a
atenção para o facto de as institui-

ções ainda não terem sido ressar-
cidas pelo congelamento das pro-
pinas em vigor desde 2015/2016.
"Concordo com a redução, mas
tem de existir uma compensação

por parte do Governo", defende.
A UL é uma das quatro instituições

do ensino superior que tem manti-
do o valor das propinas no máximo
legal. As outras são a Universidade
Nova de Lisboa, o ISCTE e a Univer-
sidade de Lisboa. Cruz Serra adian-
ta que a redução das propinas terá
um impacto de oito milhões de euros
nas receitas da UL.

O reitor da Universidade de Lisboa
tem dúvidas também sobre as razões

que levaram a que fosse dada priori-

dade a esta medida, quando se sabe

que "hoje o problema mais grave no
sector é o do alojamento", devido
à carência de residências universi-
tárias (só têm lugares para 12% dos
mais de 100 mil alunos que necessi-
tam de um quarto). "O que precisa-
mos é de dotações orçamentais para
construir residências", reforça.

"É uma medida positiva, mas não

podemos ficar satisfeitos por existir
uma redução para poucos de 200
euros, quando muitos têm de pagar
400 euros ou mais por um quarto",
diz também o presidente da Federa-

ção Académica do Porto, João Pedro
Videira. "Os 50 milhões de euros que
o Governo terá de dar às universida-
des pela perda de receitas das propi-
nas daria para duplicar o número de
residências existentes", alerta.

Já o presidente da Federação Aca-
démica de Lisboa, João Rodrigues,

classifica esta medida como "extre-
mamente positiva" e "uma das mais
felizes" dos últimos anos para os es-

tudantes do ensino superior. Frisa

que esta é uma "medida transver-
sal", uma vez que vai afectar todas as

instituições, à excepção de quatros
institutos politécnicos, cujas propi-
nas já estavam abaixo do novo tecto
agora fixado, e que por isso ajuda
a que o "ensino superior seja mais

justo e inclusivo".
Também a reitora do ISCTE, Ma-

ria de Lurdes Rodrigues, aplaude a

redução das propinas por conside-
rar que o valor actual constitui "um
obstáculo ao acesso ao ensino supe-
rior". Defende ainda que agora "é
necessário ir mais longe no reforço
da Acção Social e das residências
universitárias".
cviana@publico.pt

Professores adiam greve que deveria começar amanhã

Início da paralisação será remarcado para o próximo dia 29 de Outubro

Os
sindicatos dos professores

decidiram suspender a

greve às actividades não
lectivas que iria arrancar

amanhã e remarcaram-na para o
dia 29, prolongando-a agora até
ao final do ano lectivo, informou
o secretário-geral da Federação
Nacional de Professores
(Fenprof).

A decisão surge depois de
o Ministério da Educação ter
enviado uma nota na sexta-feira
em que classifica a paralisação
como ilícita e se avisa os

professores de que lhes serão
marcadas faltas injustificadas,
caso adiram à greve.

Os sindicatos afirmam ter
suspendido a greve por não
ser assumida a autoria da
nota do Ministério da

Educação. Dizem que devido
a este anonimato, as acções
judiciais contra " eventuais
actos ilegais" "teriam de ser

interpostos contra os directores
das escolas e agrupamentos,
sobre quem, cobardemente, o

Ministério da Educação coloca
a responsabilidade de agir",
afirmou o secretário-geral da

Fenprof, Mário Nogueira, numa
conferência de imprensa em
Coimbra.

Segundo Nogueira, amanhã
vão ser entregues novos

pré-avisos de greve, "que
obedecerão a todos os requisitos
estabelecidos" pela equipa
ministerial. Entre outras "falhas",
o ME considera que os sindicatos
não respeitaram os dez dias
de antecedência exigidos para
o anúncio de paralisações
que afectam sectores que se

destinam "à satisfação de
necessidades sociais

impreteríveis". A

Educação está incluída
nestes sectores. Lusa


