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Gabos dados : 

31 013 em cursos curtos 
• De acordo com dados do 
MCTES, este ano letivo estavam 
inscritos em cursos técnicos su-
periores profissionais, de dois 
anos, 11 013 estudantes: 9141 
em politécnicos públicos e 1872 
em instituições privadas, mais 
2789 do que no ano anterior. 

5600 contratos 
• As oito "linhas de ação" do pro-
grama de estímulo ao emprego 
científico estimam que até 2019 
sejam contratados 5600 investi-
gadores doutorados, por exem-
plo, 1800 ao abrigo do regime 
transitório "para o novo regime 
jurídico do emprego científico". 

89 milhões 
• O programa de modernização e 
valorização do ensino politécnico 
atribuiu aos institutos "mais de 
23 milhões de euros para forma-
ções curtas e cerca de 46 milhões 
para projetos de investigação". 

Mais de três mil 
já pediram bolsa 
para o próximo ano 
APOIOS  Desde 25 de junho, já se 
candidataram a bolsa, para o pró-
ximo ano letivo, 3250 estudantes. 
O Ministériõ da Ciência, Tecnolo-
gia e do Ensino Superior (MCTES), 
que divulgou ontem os dados, es-
tima que cerca de 50% "estão em 
condições de serem alvo de pro-
cesso de renovação automática". 
Este ano, foram atribuídas 71816 
bolsas - o maior número da déca-
da, frisa o comunicado. 

Nas vésperas do arranque do 
concurso nacional de acesso ao 
Ensino Superior - a primeira fase 
de candidaturas começa amanhã 
e termina a 8 de agosto -, o MCTES 
divulgou dados "sobre o impacto 
das políticas públicas em ciência, 
tecnologia e Ensino Superior". Di-
ficilmente o balanço podia ser 
mais positivo em relação a 2015: 
mais candidatos, mais colocados 
e menos abandono. Os inscritos 
em formações curtas também au-
mentaram e o número de bolsas 
foi o mais elevado da década. 

Para a presidente da Federação 
Académica do Porto (FAP), o 
acréscimo do número de bolsas, 
no último ano, deve-se ao aumen-
to do limiar de elegibilidade apro-
vado em 2015. Ana Luisa Pereira 
acredita, aliás, que no próximo 
ano, mais estudantes se manterão 
no sistema devido à alteração re-
lativa ao requisito de aproveita-
mento passar de 60% das discipli-
nas em que se inscreviam para 36 
créditos. 

A partir do próximo ano, as bol-
sas estarão abrangidas por um 
contrato. Isto é, se o estudante na 
matrícula garantir que os rendi-
mentos do agregado familiar não 
sofreram alteração, a renovação 
será automática. Até este ano leti-
vo, não se aplicavam renovações 
e todos os estudantes eram sujei- 

tos ao mesmo processo de análi-
se. Ministério e estudantes acredi-
tam que a simplificação evitará 
que se repitam atrasos. 

As bolsas de doutoramento 
também aumentaram este ano le-
tivo, de 895 para 1380. No entanto, 
frisa o presidente do Sindicato do 
Ensino Superior (Snesup), é um 
número "ainda distante dos níveis 
pré-crise". Em 2009, foram atri-
buídas 1926. Gonçalo Velho subli-
nha que o acréscimo pretendia 
compensar a redução nas bolsas 
de pós-doutoramento, que de-
viam ser substituídas por contra-
tos de acordo com a lei do empre-
go cientifico. AJ. 

Mais de 3200 alunos do Superior já pediram bolsas para o próximo ano letivo 


