
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

Considerando que:

- O “Regulamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior”tem

vindo a ser melhorado ao longo destes últimos anos, de modo a satisfazer as necessidades dos

estudantes que, por motivos de carência financeira, sentem maiores dificuldades em aceder ao

ensino superior. Na sua actual versão, publicada no Despacho n.º 8442-A/2012, um dos critérios

estabelecidos para a elegibilidade dos estudantes é que os mesmos apresentem a situação

tributária e contributiva dos elementos do agregado familiar em que estão integrados

regularizada, como consta na alínea i) do artigo 5.º do referido Despacho.

- O referido critério de elegibilidade foi introduzido na legislação, pela primeira vez, em 2010,

pelo Despacho n.º 14474/2010, conforme se verifica na alínea b) do número 2 do artigo 15.º.

- O Ministro da Educação e Ciência afirmou, em sede de audição parlamentar na Comissão de

Educação e Ciência, a 26 de Março de 2013, que foram rejeitadas 800 candidaturas a bolsa de

estudo com base no critério referido. Essa informação tem vindo a ser contestada pelas

Associações de Estudantes, que apontam para um número significativamente superior, mesmo

tendo apenas em conta o ensino superior público universitário.

- A opção pela transparência que este Governo assumiu na educação, e no ensino superior em

particular, é algo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP reconhece e aplaude. No actual ano

lectivo, e pela primeira vez, os dados sobre a análise das candidaturas dos estudantes à

atribuição de bolsas de estudo, e respectivas decisões, são públicos, passíveis de consulta

napágina de Internet da Direcção Geral do Ensino Superior (DGES), e actualizados

semanalmente. Contudo, a apresentação dos dados não permite a quem os consulta saber

concretamente os motivos que levaram ao indeferimento das candidaturas analisadas.

- Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP consideram ser da maior relevância o

apuramento do número exacto de estudantes candidatos à atribuição de uma bolsa de estudo



do ensino superior que viram a sua candidatura indeferida por motivos de dívidas do seu

agregado familiar, conforme consta na alínea i) do artigo 5.º do Despacho n.º 8442-A/2012, na

medida em que essa informação é relevante para a avaliação dos Deputados do “Regulamento

para a Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Quantas candidaturas a bolsa de estudo no ensino superior foram, no actual ano

lectivo, indeferidas com base no critério de elegibilidade exposto na alínea i) do artigo 5.º

do Despacho n.º 8442-A/2012?

2 – Considera o Ministério da Educação e Ciência a possibilidade de, no futuro e sem

comprometer a qualidade e rapidez da informação disponível, incluir esta informação,

bem como outras razões de indeferimento, na plataforma online da DGES?

Palácio de São Bento,  terça-feira, 16 de Abril de 2013

Deputado(a)s

MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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