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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: Plataforma "Quarentena Académica" 

 Elemento identificado na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputados Luís Monteiro (BE), Eduardo Barroco de Melo (PS), Cristina Moreira 

(PS), Maria da Graça Reis (PS), Margarida Balseiro Lopes (PSD), Maria 

Germana Rocha (PSD), Alexandre Poço (PSD), Alma Rivera (PCP). 

 

Assunto:  "Novos desafios aos estudantes e suas famílias, nomeadamente no 

pagamento de propinas, perda da habitação estudantil, ensino e avaliação à 

distância, teses paradas e burnout nos estudantes.” 

 
 
Exposição:  

 

O Deputado Luís Monteiro (BE), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar os 

representantes da Plataforma "Quarentena Académica". 

 

Depois de explicar os termos em que se iria proceder a audiência, foi dada a palavra aos 

representantes da Plataforma "Quarentena Académica", os quais expuseram as razões para a 

audiência, que ora se resumem:  

• Tinham recebido mais de 40 queixas de estudantes relativamente à ação social; 

• Estavam em processo inquéritos sobre a ação social e a saúde mental dos estudantes; 

• Redução dos rendimentos das famílias; 

• Dificuldade de acesso ao ensino à distância; 

• Tinham enviado uma carta ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, até à 

data sem resposta; 

• Medidas sobre abandono escolar eram insuficientes; 

• 80% das queixas dos alunos dizem respeito à saúde mental e carga de esforço; 

• Impacto negativo na saúde mental dos alunos, causando um impacto no sucesso 

escolar; 

• Os alunos que necessitaram, não recorreram à ajuda psicológica porque: 

o Falta de conhecimento dos serviços disponíveis; 

o Não saber quem contactar; 
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o Embaraço em solicitar ajuda psicológica. 

• Existe uma necessidade de: 

o Contratação de psicólogos; 

o Adequação do modelo avaliativo aos constrangimentos causados pela 

pandemia COVID-19; 

• Problemas no 2.º ciclo prendem-se com: 

o Entrega de teses, por paragem e por reiniciação de toda a investigação; 

o O prolongamento da FCT relativamente às bolsas não é compatível com a 

finalização das teses e continuação da investigação; 

• Propuseram: 

o O alargamento dos prazos de forma adequada aos constrangimentos causados 

pela pandemia COVID-19; 

o Dotação das instituições de ensino superior com uma plataforma de controlo de 

dívida; 

• Os serviços de ação social não respondem em tempo útil às solicitações; 

• Problemas no alojamento estudantil; 

• Os trabalhadores estudantes colocados em layoff, dificultando o pagamento de propinas; 

• Realçaram a importância da prevenção do abandono escolar; 

• Assimetrias entre medidas implementadas pelas instituições de ensino superior, sendo 

que não existe homogeneização. 

As razões que sustentam o pedido de audiência encontram-se melhor descritas no pedido desta. 

  

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Margarida Balseiro Lopes 

(PSD), Luís Monteiro (BE), e Alma Rivera (PCP). 

 

Às questões colocadas pelos Deputados seguiram-se os esclarecimentos dos depoentes, que 

ora se resumem:  

• Necessidade de alargamento dos apoios de ação social; 

• Necessidade de atribuição mais céleres de bolsas; 

• Necessidade de aumento de camas, tendo em conta os constrangimentos de saúde e 

sanitários; 

• Necessidade de controlo nos valores cobrados pelas residências estudantis, atualmente 

não controlado; 

• Necessidade de um reforço na saúde mental dos alunos, nomeadamente com o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) e as instituições de ensino superior a trabalharem 

conjuntamente; 
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• O aumento do número de bolsas previsto no Orçamento de Estado só tem impacto em 

setembro de 2020; 

• O facto de muitos estudantes terem de aguardar por uma resposta negativa quanto à 

bolsa para poderem solicitar a reapreciação teve como efeito que muitos destes não 

receberem resposta; 

• O estudo publicado no dia anterior, 23 de junho de 2020, pela Universidade Nova de 

Lisboa, mencionava que estas questões eram transversais ao ensino superior e ao 

ensino secundário. 

No final, o Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que era do melhor interesse da Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto ter acesso aos inquéritos em vigor, quando 

finalizados. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 
O assessor 

 
 

Filipe Xavier 
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