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DcnÚnCISS dUpUCSrãm > O número de queixas relativas a praxes abusivas apresentadas à Direção-Geral do Ensino
Superior (DGES), no último ano letivo, foi quase o dobro do ano letivo anterior. Foram 18 as situações denunciadas, dez conhecidas
em 2016. Todas foram apresentadas através do e-maileda linha telefónica criadas para esse efeito em 2015, segundo noticiou o
Jornal de Notícias. Sempre que a DGES recebe queixas, pede esclarecimentos e informações às instituições universitárias, podendo
notificar as autoridades se houver suspeita de crime, mas tal ainda não aconteceu.

PSP vigia praxes e faculdades
para evitar assaltos

Universidade Segura. E um novo programa da polícia para prevenir crimes e evitar praxes
violentas em meio universitário. No polo da Ajuda, em Lisboa, há institutos assaltados de dia



RUTE COELHO

O Instituto Superior de Agronomia
(ISA), na Tapada daAjuda, em Lis-
boa, estende-se por cem hectares
de terreno, "tem por vizinhança al-

guns bairros como o Casalinho da
Ajuda ou o 2 de Maio, e conta com
poucos seguranças privados para
controlar os acessos", denunciou o

presidente da Associação de Estu-
dantes do ISA (AEISA), ao DN. "Há
dois dias, desconhecidos entraram
no intervalo de uma aula e levaram
computadores e tablets", contou
João Pedro Gomes, acrescentando

que "acontecem esporadicamente
furtos a laboratórios, material ele-
trónico e computadores".

Esta é uma das faculdades do
polo daAjuda que vai beneficiar do

projeto-piloto do programa Uni-
versidade Segura da PSP, que se ini-
cia naquela zona sensível de Lis-

boa, onde os furtos e roubos são re-
gulares. Através do patrulhamento
específico em instituições do ensi-
no superior, que arranca sexta-fei-
ra em Lisboa, a PSP vai também vi-
giar de perto a realização das pra-
xes, tendo já pedido a associações
de estudantes para estar presente
em algumas. Também vai patru-
lhar os recintos universitários para,
por exemplo, prevenir furtos, rou-
bos, agressões, injúrias. O progra-
ma arrancará no Porto, Coimbra e

Algarve daqui a uns meses, como
adiantou ao DN o subintendente
Hugo Guinote, coordenador do

programa nacional Escola Segura
(para os restantes tipos de ensino)
e que também vai dirigir, a nível na-
cional, o Universidade Segura.

No ISA, a falta de segurança é
evidente. "Estamos inseridos no
meio de vários bairros sociais e não
temos cobertura total de videovigi-
lância. No ano passado vandaliza-
ram os campos da nossa equipa de

râguebi e era frequente, há uns
anos, ter 50 carros com vidros par-
tidos à saída de uma festa do insti-
tuto", adiantou João Pedro Gomes.
Festas "também frequentadas por
malta do Casalinho daAjuda e do
Casal Ventoso". O dirigente adian-
tou que esta semana a PSP esteve

no ISA, por causa do Universidade
Segura, a "dar uma palestra sobre a

criminalidade no ensino superior".
Já focada na prevenção de atos vio-
lentos na comunidade universitá-
ria, a PSP informou as faculdades
nos contactos iniciais, realizados
em abril e maio, de que gostaria de
estar presente em algumas praxes
e também festas universitárias, re-
feriu Pedro Silva, presidente da As-

sociação de Estudantes da Facul-
dade de Medicina Veterinária de
Lisboa. "Pretendiam estar presen-
tes na nossa praxe, o que não con-
sidero necessário porque são talvez
das mais calmas." A polícia preten-
de que as praxes sejam "seguras" e

que os caloiros saibam que têm di-
reitos, como explicou a PSP numa
sessão de esclarecimento sobre o

programa, na Faculdade de Arqui-
tetura de Lisboa, no dia 15. Apolí-
cia também quer reduzir o núme-
ro de crimes que acontecem de for-
ma regular no meio universitário,
como os de violação e devassa da
vida privada ou injúrias.

O presidente da Associação Aca-
démica de Lisboa (AAL) , João Pedro
Louro, vê com "bons olhos esta par-
ceria com a PSP". "Na zona onde
está o polo daAjuda sempre houve
grandes problemas de criminalida-
de. Temos ali muitos estudantes em
regime pós-laboral. Depois, os bair-
ros vizinhos 2 de Maio e Casalinho
daAjuda estão ligados a alguns cri-
mes." Quanto às praxes, a AAL não
"vê problemas em haver supervisão
dessas atividades", embora consi-
dere que as que existem são "de in-
tegração e não de submissão".

Também a presidente da Asso-
ciação de Estudantes do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Polí-
ticas (ISCSP) congratula- se com o
maior policiamento garantido pela
Universidade Segura.

"Não temos histórico de praxes
violentas no ISCSP, mas damos a
informação à PSP sobre a realiza-
ção das mesmas porque temos de
zelar pelo bem-estar dos alunos.
Como no nosso pós-laboral há epi-
sódios de furtos e temos bairros so-
ciais à volta, descansa-me termos

um protocolo com a PSP", disse So-
fia Domingues.

Até agora, a segurança em al-

guns campos universitários tem
sido assegurada com o pagamento
de gratificados à polícia. Na Cidade
Universitária, em Lisboa, cujas fa-
culdades ainda não estão abrangi-
das pelo projeto-piloto, "a seguran-
ça que é ali feita pela PSP não é su-
ficiente à noite, nomeadamente a
partir as 19.00, no horário pós-la-
boral, pelo que a reitoria tem con-
seguido manter o pagamento de
gratificados à polícia para garantir
equipas de dois turnos entre as
16.00 e as 24.00", adiantou ao DN
um antigo responsável da reitoria
da Universidade de Lisboa. Peran-
te este projeto da PSP, a reitoria tem
agora a expectativa de que o "pro-
grama aproxime as universidades
e as forças de segurança", disse ao
DN fonte oficial da ULisboa.

No Instituto Superior
de Agronomia,
acontecem assaltos
a salas de aulas
e laboratórios e atos
de vandalismo no
campo de râguebi
EXEMPLO

A polícia do campus
nos Estados Unidos
> É uma especificidade
norte-americana. A polícia
universitária, ou do cam-
pus, integra agentes contra-
tados pela universidade
para protegerem o recinto e
as áreas que o rodeiam. Em
alguns c«mpitsnorte-ame-
ricanos, estes polícias têm
competência para fazer de-
tenções e notificações.
Cooperam com os departa-
mentos locais de polícia e
têm o mesmo treino dos
seus colegas, no mínimo
seis meses em horário in-
tensivo. Alguns estão auto-
rizados a utilizar unia arma
de serviço.


