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Há mais 3800 candidatos a bolsas 
de estudo no ensino superior

Como têm evoluído e como estão os pedidos destes apoios aos alunos

Fonte: Direcção-Geral do Ensino Superior PÚBLICO

Instituições com mais bolseiros

Instituto Politécnico de Bragança

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico de Coimbra

Univ. de Trás-os-Montes e Alto Douro

Universidade de Aveiro

Universidade de Coimbra

Instituto Politécnico do Porto

Universidade do Porto

Universidade de Lisboa

Universidade do Minho

(a) Estimativa de bolseiros até ao fim de 2017; 
(b) Dados até 30 Dezembro de 2016
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Processo de apreciação das candidaturas 
está mais atrasado do que nos anos 
lectivos anteriores e 25 mil estudantes 
ainda estão à espera de saber se vão 
receber este tipo de apoio

Mais de 93 mil estudantes do ensino 

superior candidataram-se a receber 

uma bolsa de estudo neste ano lecti-

vo. O número é superior em 4,2% ao 

registado há um ano e deverá fazer 

com que o total de bolseiros seja, 

no fi nal do ano lectivo, o mais alto 

desde 2010. 

O processo de análise das candi-

daturas está, porém, mais atrasado 

e há cerca de 25 mil alunos que ain-

da estão à espera de saber se serão 

apoiados para fazer o seu curso e 

que ainda não receberam qualquer 

pagamento.

Os dados em que o PÚBLICO se 

baseia foram retirados da platafor-

ma da Direcção-Geral do Ensino 

Superior (DGES) a 30 de Dezem-

bro. A comparação é feita com o 

mesmo dia do ano anterior. Ao to-

do, são mais 3886 os candidatos a 

este apoio face a igual período do 

ano lectivo passado (2015/2016). 

Apesar de estes serem ainda da-

dos provisórios, e atendendo à ta-

xa de aprovação (77%) que se tem 

mantido estável nos últimos anos, 

é possível fazer uma estimativa de 

Acção social
Samuel Silva

qual o número de bolsas que serão 

aprovadas e que deverá rondar as 

72 mil. A confi rmar-se, representará 

um crescimento de 3000 bolseiros 

face ao ano lectivo passado, o que 

poderá signifi car que o sistema de 

acção social no ensino superior ul-

trapassa a barreira dos 70 mil benefi -

ciários pela primeira vez desde 2010. 

“É um sinal positivo para o siste-

ma”, valoriza a presidente da Fede-

ração Académica do Porto (FAP), 

Ana Luísa Pereira, lamentando, 

porém, que haja “ainda um núme-

ro muito signifi cativo de bolsas por 

analisar”. O processo de apreciação 

está, de facto, mais lento do que no 

ano lectivo passado e os 25 mil estu-

dantes que aguardam saber se vão 

receber apoio frequentam as aulas, 

para já, sem qualquer tipo de ajuda.

A situação “repete-se”, lamenta 

a presidente da FAP, recordando 

uma recorrente exigência das asso-

ciações académicas que nunca foi 

acolhida pelos governos: os alunos 

bolseiros que se candidatam a bolsa 

no ano seguinte deviam ter o apoio 

automaticamente renovado, desde 

que se mantenham as mesmas con-

dições. “O processo ganharia segu-

ramente ligeireza”, defende aquela 

dirigente.

Fruto deste atraso, e apesar do 

aumento do total de candidatos a 

bolsas de estudo, o número de es-

tudantes a quem já foi atribuído o 

apoio é inferior em 5% ao registado 

em igual período do ano lectivo pas-

sado. A contribuir para esta situa-

ção estão problemas na plataforma 

informática da DGES (ver texto ao 

lado), mas há também culpas a dis-

tribuir pelos alunos, uma vez que 

mais estudantes apresentaram in-

formação incompleta no momento 

em que submeteram a candidatura: 

há 6984 processos a aguardar ain-

da informação necessária para que 

sejam analisados, mais 20% do que 

no ano lectivo passado.

Numa nota escrita enviada ao 

PÚBLICO, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior junta 

também outra explicação: os resul-

tados da primeira fase do concurso 

nacional de acesso foram este ano 

divulgados uma semana mais tarde 

do que em anos anteriores, fazendo 

com que todos os processos que de-

pendem da inscrição dos estudan-

BRUNO LISITA

Mais de 93 mil alunos candidataram-se ao apoio neste ano lectivo

Presidente 
da Federação 
Académica do 
Porto defende 
renovação 
automática das 
bolsas para os 
estudantes que já 
recebiam o apoio
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3 PERGUNTAS A RICARDO GONÇALVES

A Universidade da Madeira 
(UM) tem pouco mais de 1100 
alunos bolseiros, mas é uma 
das universidades com mais 
alto número de estudantes 
apoiados face ao total de 
candidatos. O administrador 
dos seus Serviços de Acção 
Social, Ricardo Gonçalves, 
explica porquê.

A UM é uma das instituições 
com mais alto número de 
alunos com bolsa face ao 
total de candidatos (82%). O 
que explica este facto?
É um número em linha com 
o que tem vindo a suceder 
nos últimos anos. Esta taxa 
reflecte a realidade sócio-
económica dos agregados 
familiares dos nossos 
estudantes candidatos, 
que na grande maioria 
são oriundos da Região 
Autónoma da Madeira, que, 
como é sabido, apresenta nos 
últimos tempos a mais alta 
taxa de desemprego do país.

Como avalia o facto de 
o número de candidatos 
ter subido, em termos 
nacionais, mais de 4% até ao 
momento?
No nosso caso, verifica-se 
um crescimento de 0,5% do 
número de candidatos à bolsa 
de estudo do corrente ano 
lectivo, face aos registos do 
ano passado, o que não é 
expressivo. Entendemos 
que o normal será 
a estabilização dos 
números, considerando 
de igual forma que o 
número de estudantes 
inscritos que são 
candidatáveis a este 
apoio se encontra também 
estabilizado. As 
dificuldades sócio-
económicas 
dos agregados 
familiares 

dos nossos estudantes 
mantêm-se, apesar de ter 
havido um recuo da taxa de 
desemprego.

Depois das alterações 
introduzidas há dois anos, o 
sistema de acção social está 
mais justo ou seriam ainda 
necessárias alterações?
A estabilidade do 
regulamento permite a 
todos os intervenientes 
um melhor conhecimento 
e relacionamento com o 
Estado, o que na nossa 
perspectiva é positivo. Não 
obstante, a reintrodução no 
cálculo do valor da bolsa de 
estudo de uma majoração 
para os candidatos inseridos 
em agregados familiares 
unipessoais e inferiores 
a três pessoas permitiria 
uma maior justiça. Na 
nossa perspectiva, seria 
de particular importância. 
Por outro lado, no que se 
refere a estudantes oriundos 
da Madeira a frequentar 
estabelecimentos de ensino 
superior, somos da opinião 
que deverá ser excepcionado 
do cálculo do rendimento a 
bolsa atribuída pelo governo 
regional. Esse é um apoio 
que se destina a promover 
uma discriminação positiva a 
quem é reconhecido o direito 
de acesso ao ensino superior, 

numa perspectiva de 
complementaridade ao 

rendimento da família 
e não podemos 
esquecer que a 
descontinuidade 
territorial tem um 
ónus acrescido para 
as famílias.

Administrador da Acção Social na Madeira 
diz que “dificuldades das famílias mantêm-se”

A plataforma informática usada pela 

Direcção-Geral do Ensino Superior 

(DGES) para reunir as informações 

acerca dos alunos que querem ter 

bolsas de estudo está a apresentar 

vários erros, contribuindo para o 

atraso na análise das candidaturas 

que se verifi ca neste ano lectivo. Há 

dias em que é praticamente impos-

sível abrir os processos, segundo 

fonte dos Serviços de Acção Social 

(SAS) das universidades, que são res-

ponsáveis pela sua análise. A tutela 

confi rma os problemas e promete 

uma solução para breve.

“Desde Setembro, a plataforma 

de gestão do processo de bolsas 

de estudo tem tido problemas de 

desempenho, lentidão e erros da 

aplicação”, afi rma ao PÚBLICO o 

administrador de um dos Serviços 

de Acção Social das universidades, 

que pediu anonimado. Os proble-

mas “têm tido impacto no processo 

de análise das bolsas de estudo. O 

desempenho global das instituições 

é menor devido a este facto”, acres-

centa a mesma fonte.

A DGES tem recebido também 

Erros na plataforma
informática atrasam
análise das candidaturas 

emails a um ritmo diário dos dife-

rentes serviços alertando para os 

problemas, mas até agora não os 

conseguiu resolver. “Foram detec-

tadas algumas difi culdades informá-

ticas”, confi rma ao PÚBLICO fonte 

do Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, admitindo que as 

mesmas “poderão ter conduzido a 

um prolongamento no processo de 

análise de alguns processos”. A tute-

la assegura, porém, que a direcção-

geral “está já a ultimar as diligências 

necessárias para a resolução dessa 

situação”.

Esta não é a primeira vez que a 

plataforma informática usada pe-

la DGES para gerir os processos de 

candidaturas às bolsas de estudo dá 

problemas que acabam por afectar 

o próprio processo. Durante o ano 

lectivo 2014/2015, os problemas fo-

ram particularmente graves, tendo 

mesmo desaparecido vários docu-

mentos em suporte informático, 

obrigando dezenas de estudantes 

a apresentar novamente as informa-

ções requeridas. Na altura, vários 

administradores dos SAS e as asso-

ciações académicas e de estudantes 

queixaram-se publicamente face ao 

avolumar de erros. 

Samuel Silva

JOÃO HENRIQUES

Ministério de Manuel Heitor diz que o problema está a ser resolvidosamuel.silva@publico.pt

tes de ensino superior tenham sido 

iniciados mais tarde.

Como vem sendo habitual, a 

maioria (88%) destes estudantes são 

alunos do ensino superior público. 

No entanto, o aumento do número 

de candidatos a bolsas é mais eleva-

do no ensino privado, cifrando-se 

nos 10%. 

Este ano, são cerca de 11 mil os 

estudantes das universidades parti-

culares candidatos a bolsa de acção 

social. O facto de a base de partida 

ser mais pequena no sector particu-

lar ajuda a explicar este crescimento 

superior.

Mais bolsas a norte
Até ao momento, a Universidade 

do Minho é a instituição com maior 

número de bolseiros, com 5178 bol-

sas atribuídas até ao momento, se-

guindo-se as universidades de Lis-

boa (4860) e Porto (4711), que são 

também as instituições de ensino 

superior com maior número de es-

tudantes.

A quarta instituição com maior 

número de bolseiros até ao momen-

to é o Instituto Politécnico do Porto, 

com 3832 alunos apoiados. Tal co-

mo vem sendo hábito nos últimos 

anos, as instituições do Norte do pa-

ís são as que têm um maior número 

de estudantes apoiados. As univer-

sidades do Porto, Minho e Trás-os-

Montes e Alto Douro juntamente 

com o Instituto Politécnico do Por-

to têm um terço do total de bolsei-

ros do ensino superior público.

Neste momento, ainda não são 

conhecidos os valores da bolsa mé-

dia atribuída este ano. No entanto, 

a tendência não deverá ser diferente 

da verifi cada no ano passado, quan-

do o Estado atribuiu em média 195 

euros mensais aos alunos apoiados, 

menos cerca de 15 euros do que no 

ano anterior. 

A esmagadora maioria dos estu-

dantes que passaram a ter acesso 

a bolsa de estudo com as altera-

ções introduzidas neste ano lec-

tivo — uma alteração do patamar 

de rendimento familiar a partir do 

qual os estudantes passavam a ser 

apoiados, que permitiu incluir mais 

5000 alunos no sistema de apoios — 

recebe apenas o valor mínimo, que 

cobre o custo das propinas cobra-

das pelas respectivas instituições 

de ensino superior. 

Foram detectadas algumas 
difi culdades informáticas 
que poderão ter conduzido 
ao prolongamento da análise 
de alguns processos
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior
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Este ano há mais 3800 
candidatos a este apoio no 
ensino superior p14/15

Há 25 mil alunos 
que ainda não 
sabem se vão ter 
bolsas de estudo


