
-+ -- -. -.. .

~
Bloco de Esquerda ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

~ REQUERIMENTO Publlque-se

D PERGUNTA Número /XI( .8)
b 1OLI "2.c ~ \

o Secretário da
Mesa

Assunto: Informação sobre o universo de bolseiros do Ensino Superior e o valor

médio de bolsa de estudo atribuída

Destinatário: Serviços de Acção Social Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Desde a publicação do novo Regulamento de bolsas de acção social em Setembro de 2010, passando

pela publicação do diploma que consagra as normas técnicas em Outubro de 2010 até ao momento

em que as bolsas começaram a ser atribuídas aos estudantes, já desistiram do Ensino Superior mais

alunos que durante todo o ano lectivo passado.

A falta de bolsa e consequente incapacidade económicada parte dos estudantes é seguramente uma

das razões para tão significativo aumento. De acordo com dados que têm vindo a público, as

universidades já perderam 18% dos alunos este ano, o que facilmente se explica se atendermos ao

facto de se prever que cerca de 30% dos estudantes ficarão de fora do universo das bolsas

atribuídas no presente ano lectivo.

Esta situação é particularmente gravosa no actual quadro económico e social que se vive no nosso

país. É com enorme preocupação que o Bloco de Esquerda verifica que, num momento tão difícil

para os jovens, que enfrentam a falta de emprego, a precadedade dos poucos empregos, os estágios

não remunerados e ainda a progressiva redução dos apoios sociais do Estado a um número

considerável de beneficiários, alguns destes mesmos jovens vejam agora degradas as suas condições

de frequência do Ensino Superior ou sejam mesmo forçados a abandonar as instituições de ensino

superior, por terem perdido ou visto a sua bolsa reduzida. Sobre este assunto, vale a pena referir o

relatório do CRUPsobre a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior, no qual

se afirma que cerca de 71% dos estudantes que no ano passado tinham bolsa de estudo baixaram o

valor da bolsa.

O Bloco de Esquerda considera vital o conhecimento detalhado da situação actual dos bolseiros nas
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instituições de ensino superior no nosso país.

Nesse sentido, ao abrigo das disposições legais, vimos solicitar ao Serviço de Acção Social que nos

sejam facultados os documentos com a seguinte informação:

1. Universo dos estudantes bolseiros no ano lectivo2010/2011.

2.. Universo dos estudantes bolseiros que no ano lectivo 2010/2011 viram a sua bolsa reduzida

relativamente ao ano lectivo2009/2010.

3. Valormédio da bolsa atribuída nos anos lectivos 2009/2010 e 2010/2011.

4. Listagemdos motivos.deindeferimento das bolsas recusadas no presente ano lectivo.

Palácio de São Bento, 15 de Fevereiro de 2011.

o Deputado,

José M. Soeiro


