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Universitários
no Parlamento

Fim das “baldas”

No novo Estatuto do

Aluno, que é aprovado

hoje, volta a haver a

distinção entre faltas jus-

tificadas e injustificadas

Paulo Portas, líder do CDS,

considera que “o actual Es-
tatuto do Aluno está muito
próximo de uma balda”

Pela primeira vez, haverá

um artigo que “protege,
define e dá eficácia à auto-
ridade dos professores”

No caso de agressões

graves, passa a ser
obrigatório comunicar
ao Ministério Público

LUÍS ANICETO

Quatro mil estudantes assi-
naram uma petição que
vão entregar hoje no Parla-
mento exigindo a revoga-
ção do decreto-lei que, di-
zem, vai retirar a bolsa a
mais de 20.000 alunos, pon-
do em risco a sua perma-
nência no ensino superior.

A 1 de Agosto entra em
vigor o decreto-lei 70/2010,
onde se incluem os apoios
no âmbito da Acção Social
Escolar e Acção Social no
Ensino Superior.

Os subscritores da peti-
ção defendem que “as uni-
versidades têm de arranjar
métodos alternativos às
propinas”, já que “mais de

40% dos alunos não as con-
segue pagar”.

No abaixo-assinado que
começou a circular há três
meses, os alunos exigem
uma “nova política para
a propina”, para que “deixe
de ser um factor de exclu-
são do ensino”. A petição
“Pela Igualdade do Ensino
Superior” vai ser entregue
a Jaime Gama para discus-
são no Parlamento, mas os
subscritores dizem que isso
não basta: “Queremos ver
os problemas resolvidos.”

Petição pede novo regulamento
para atribuição de bolsas Assunto
vai ser debatido hoje na Assembleia

Estudantes “não querem ter só os problemas debatidos”, mas sim “resolvidos”

RAQUEL MADUREIRA
RMADUREIRA
@METROPORTUGAL.COM
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Mobilização
universitária

Petição para revogar decreto-lei para retirada de bolsas no âmbito da acção
social entregue na Assembleia da República Estudantes querem alternativa
às propinas para financiamento Parlamento vota hoje estatuto do aluno {pág. 4}


