
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Volvidos alguns anos letivos desde a mudança estrutural do quadro normativo de atribuição de

bolsas de ação social no ensino superior, e tendo tido lugar a introdução de diversas alterações

pontuais ao regulamento em anos transatos, justifica-se a realização de um balanço alargado e

estruturado dos resultados das opções então tomadas.

Os casos concretos de estudantes que abandonam o ensino superior por insuficiência de meios

económicos e que chegam ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PS, por via de contactos

diretos ou através de testemunhos das associações representativas dos estudantes indiciam a

necessidade de reponderar o modelo e de reforçar o apoio a prestar em momento de maior

dificuldade económica, salvaguardando o investimento das últimas décadas na qualificação

superior dos Portugueses.

Para além da necessidade de elementos claros em relação a cada instituição de ensino superior

em concreto, que permita um exercício comparativo de detalhe que possa conduzir à

identificação de dificuldades específicas de cada uma, a acrescer ao quadro global desfavorável

no qual se move a análise do sistema de ação social, afigura-se igualmente pertinente o acesso

a dados quanto ao pagamento de propinas, uma vez que este pode continuar a representar um

indício forte dos casos de abandono escolar não declarado.

Assim, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, nos termos

legais e constitucionais aplicáveis, perguntamo seguinte:

1. Quantas candidaturas foram apresentadas na Universidade Nova de Lisboa no ano letivo

2013/2014?

2. Quanto eram alunos do 1.º ano (1.ª vez)?

3. Quantas bolsas foram atribuídas?

4. Quantos dos candidatos foram bolseiros no ano letivo de 2012/2013?

5. Quais foram as causas de indeferimento dos pedidos e a percentagem de cada uma?



6. Quantos dos pedidos indeferidos eram de alunos bolseiros em 2012/2013?

7. Qual o valor global das bolsas pagas na instituição no ano letivo 2013/2014? E em

2012/2013?

8. Qual o valor médio das bolsas deferidas na instituição, sem complementos, no ano letivo

2013/2014? E em 2012/2013?

9. Quantos alunos da instituição cancelaram formalmente as suas matrículas na instituição no

ano letivo 2013/2014?

10. Quantos alunos da instituição incumpriram o pagamento de propinas no ano letivo

2013/2014?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 12 de Setembro de 2014

Deputado(a)s

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

IVO OLIVEIRA(PS)

JORGE RODRIGUES PEREIRA(PS)

ODETE JOÃO(PS)

ACÁCIO PINTO(PS)

CARLOS ENES(PS)

SANDRA PONTEDEIRA(PS)

INÊS DE MEDEIROS(PS)

ELZA PAIS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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