
Estudantes
contam
os tostões
Asnovas regras dasbolsas de estudo
estão adeixar os alunos semapoia
Muitos ponderamabandonaroscursos

MargaridaDavim
ANA perdeu quase 200
euros de bolsa por mês
porque a irmã também é
bolseira no ensino supe
rior Cátia vai faltar às

aulas esta semana por
que não tem dinheiro
para pagar a viagem de
Braga para Coimbra Isa
bel vive com os 419 euros

do subsídio de desempre
go do marido mas este
ano viu a bolsa de estudo

ser cortada em mais de

cem euros mensais

Os casos repetem se de
norte a sul do país e a ra
zão é sempre a mesma as
novas regras de atribui
ção de bolsas de estudo
no superior «Como a
forma de cálculo do

rendimento familiar

mudou há muita gente
que perdeu a bolsa ou
ficou a receber muito

menos» denuncia Adria
no Campos da Platafor
ma de Bolseiros da Uni

versidade doMinho

Com o novo método os
rendimentos da família

deixam de ser divididos

pelo número de elemen
tos do agregado para pas
sar a ser atribuída uma

percentagem a cada
membro «O pai por
exemplo vale um mas
um irmão já vale 0 7 e
outro 0 4 e aí por dian
te» explica o estudante
que vê injustiças nestas
matemáticas «Claro que
isto faz com que pareça
que as famílias têm
mais dinheiro»

As famílias com mais

de 6 856 euros por pessoa
por ano ficam automati
camente excluídas Quem
tiver património superior
a cemmil euros também

Isabel Ramalho aluna
de Gestão da Universida

de da Beira Interior

UBI é que não percebe
estas contas No ano pas
sado tinha 334 euros de

bolsa ao mesmo tempo
que ela e o marido rece
biam o subsídio de de

semprego Este ano aca
bou se o seu subsídio
mas apesar de ter um fi
lho de dois anos só terá
uma bolsa de 220 euros

«Com os 419 euros que
o meu marido recebe
mal dá para pagar a
casa» queixa se a aluna
de 33 anos que está a
pensar congelar a matrí
cula apesar de só lhe fal
tar um semestre para ser
licenciada

Bolsada irmã conta
como rendimento

Ana Sousa também está a

ponderar deixar o curso de
Design da UBI depois de
descobrir que este ano terá

apenas 97 euros por mês e
não os 309 que tinha no
ano passado «Como ami
nha irmã recebe uma

bolsa de mestrado em

Coimbra consideram
que esses 270 euros au
mentam o rendimento

do agregado familiar»
reclama Ana cujos pais
têm 1 200 euros mensais

para ajudar duas filhas a
estudar e um filho de 25

anos desempregado
A dificuldade em per

ceber as regras é outro
ponto comum nas histó
rias dos bolseiros «A mi

nha mãe é viúva e ga
nha mil euros por mês
e paga 500 de renda»
conta Henrique Canna
vial que este ano vai re
ceber 98 euros em vez dos

320 por mês que tinha no
ano passado A diferença
custa lhe mais quando vê
o exemplo de um colega
que vai receber uma bol
sa de 300 euros apesar de
estar numa situação qua
se idêntica «A mãe dele

ganha 500 euros e não
tem despesas de renda
porque vive em casa
própria»
Lénia Pereira da Asso

ciação Académica da
UBI tem estado a reco
lher casos para apresen
tar numa reunião com o

Provedor do Estudante

na próxima semana «Va
mos tentar encontrar

soluções porque sabe
mos que há gente a vi
ver com grandes difi
culdades apesar de
poucos quererem dar a
cara por vergonha»

Dados oficiais da UBI

mostram que foram inde
feridos 931 dos 2 744 pedi
dos de bolsa «estando 135
em reanálise» Segundo a
Universidade os princi
pais motivos para o inde
ferimento foram «candi

daturas incompletas
38 78 »e«agregado
miliar com nível ade

quado de recursos fi
nanceiros 24 06
O cenário é contudo di

ferente naUniversidade de

Lisboa onde 235 das 1 397
candidaturas já recebe
ram resposta negativa
«Um dos motivos mais
relevantes foi a falta de

aproveitamento» expli
ca o vice reitor da Univer

sidade de Lisboa António
Vasconcelos Tavares

A razãodas recusas é se

melhante naUniversidade
Técnica de Lisboa «O

principal motivo é o
aproveitamento escolar
seguido dos rendimentos
do agregado familiar»
Marco Loureiro da As

sociação de Estudantes
da Guarda acha que é
«injusto terem mudado
as regras a meio do
jogo» E lembra que no
ano passado bastava fa
zer 40 dos créditos a

que se estava inscrito
«quando agora é preci
so ter aproveitamento
a 50 das cadeiras a

que se estava matricu
lado no ano anterior»

Valor dos apoiosbafara
quaseparametade

Há duas semanas o mi
nistroMariano Gago foi ao
Parlamento assegurar que
«os estudantes carencia

dos têm bolsas de valor

superior» devido às novas
regras Mas Duarte Mar
ques da JSD garante que
não é assim «Desde que
abrimos o site Fiquei
Sem Bolsa já recebemos
741 testemunhos de pes
soas que perderam o
apoio ou ficaram a rece
bermuito menos»

Numa ronda por algu
mas universidades é pos
sível perceber que o valor
médio das bolsas atribuí

das baixou significativa
mente «No ano passa
do a bolsa média era
de 213 80 euros Este
ano ainda não está de

terminado mas será
pouco mais de metade»
admite Vasconcelos Ta

vares da Clássica de Lis
boa Na Universidade da

Madeira o valor médio
mensal passou de 162 22
euros para 154 E na Uni
versidade do Minho os
valores médios baixaram

de 216 23 euros para 198
Mas também ainda há

quem não saiba que bol
sa vai ter quando o ano
académico já vai no se
gundo semestre «Para
já estou a receber 98
euros» conta Joana
uma aluna do curso de

Turismo Lazer e Cultura
da Universidade de Coim

bra que no ano passado
recebia 196 euros

SOL

32/33

S/Cor

1207

67140

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:18022011

Educação



Joana é um dos alunos

que estão a receber a bol
sa mínima enquanto o seu
processo não é reavaliado
«Como tive direito a

bolsa no ano passado
enquanto não souber
com o que conto dão me
o necessário para pagar
as propinas» Caso se ve
nha a perceber que não
tem direito a este apoio
terá de devolver o mon

tante recebido

Foi o que já aconteceu
a 680 estudantes do Insti

tuto Politécnico de Coim

bra que foram notifica
dos para entregar o que
tinham recebido E é o

que se pode repetir por
todo o país «Devem ser
devolvidos os apoios so
ciais indevidamente re

cebidos» sublinha Artur
Quintal da Universidade
da Madeira

Na Universidade doMi

nho chegou a atribuir se
a desistência de 500 alu
nos neste ano lectivo à di

ficuldade em conseguir

bolsa MasMariano Gago
assegurou na Assembleia
da República que «ape
nas 10 »das
cias são de candidatos a

bolsas de estudo

Indiferente aos dados

do ministro Cátia está
num dilema No 1 °ano
de Estudos Clássicos da

Universidade de Coim

bra já sabe que receberá
apenas os 98 euros men
sais da bolsa mínima
«Como a minha mãe é

empregada doméstica e
só recebe 600 euros
não sei como vou vi

ver» Esta semana foi
forçada a faltar às aulas
por não ter dinheiro para
o bilhete de comboio de

Braga para Coimbra
«Estou à espera que na
próxima semana a mi
nha avó possa ajudar»
Cátia sabe que se con

seguir um emprego per
de o direito ao apoio so
cial Mas com a carga lec
tiva que tem só pode
pensar num part time

«que não vai pagar
mais de 250 euros» A

solução pode passar por
adiar o sonho de uma for

mação superior
Deslocado da Madeira

para a Covilhã Henrique
Cannavial está a fazer as

mesmas contas de cabe

ça «Já desisti da Lusó
fona há dois anos por
não ter conseguido bol
sa Se na UBI não me

aumentarem o apoio
vou ter de deixar de es

tudar outra vez»

O processo de avaliação
das candidaturas termi

na no final deste mês

Mas os dados já disponí
veis mostram que cerca
de um quarto dos estu
dantes perderá o apoio
Caso a tendência se man

tenha isso pode signifi
car menos 15 mil bolsei

ros em todo o país Ma
riano Gago já prometeu
porém que irá rever as
normas de atribuição
«após uma avaliação da
sua aplicação»
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