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Politécnicos têm 
de captar mais 
estudantes 
estrangeiros 

Governo garante que está 
a "ajudar" institutos a seguir 
"boas práticas" de gestão 

CONTAS  A "manta continua a ser 
curta como vimos com os três po-
litécnicos" que tiveram de pedir 
reforço de verbas para pagar salá-
rios, atirou Duarte Marques, logo 
no início da comissão. O Governo, 
respondeu o secretário de Estado 
do Ensino Superior, além da com-
pensação pela redução nas propi-
nas, transferiu para Tomar mais 
414 mil euros, para Santarém 525 
mil euros e para Castelo Branco 
654 mil euros. Os institutos, reco-
menda Sobrinho Teixeira, vão ter 
de reduzir despesas e aprender a 
captar mais estudantes interna-
cionais para ganharem "saúde fi-
nanceira". 

As instituições têm autonomia e 
a intervenção do Governo, expli-
cou Sobrinho Teixeira, "vai ser 
para estimular boas práticas", 
como a redução de despesas, a cap-
tação de mais estudantes interna-
cionais, abertura de mais forma-
ções curtas de dois anos (TESP) e 
de contratos como tecido empre-
sarial local. 

A Oposição defendeu que a cul-
pa "é do subfinanciamento" das 
instituições e não de má gestão 
dos presidentes dos politécnicos. 

ISENTAS DE CA1TVAÇÕES 
O ministro garantiu que as insti-
tuições vão continuar isentas de 
cativações orçamentais em 2020. 

"As regras serão iguais às de 
2019, quando as instituições já es-
tavam isentas", frisou Manuel 
Heitor. "O Orçamento é perfeita-
mente claro sobre este aspeto", 
afirmou o ministro, desmentindo 
assim os receios denunciados, na 
semana passada, pelo presidente 
do Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (Snesup), Gonçalo Ve-
lho, que defendeu que as institui-
ções deviam deixar de ser obriga-
das a fazer cativações. Ai. 

PROPINAS 

6 ca 
III 

euros será o valor da propi-
na máxima, nas licenciatu-
ras, no próximo ano letivo. 
O BE, que quer eliminar as 
propinas, negociou o se-
gundo corte de 20%. 


