Moção: Taxas e Emolumentos no Ensino Superior
Nos últimos anos as Instituições de Ensino Superior têm recorrido cada vez mais
a receitas próprias de forma a colmatar a diminuição do financiamento do Ensino
Superior público por parte do Estado. Uma das fontes de receita própria das IES,
que tem servido este propósito, são as taxas e emolumentos complementares. O
aumento deste tipo de mecanismos leva a um acréscimo dos encargos financeiros
que os estudantes e as suas famílias têm de suportar, resultando em mais barreiras
à frequência no Ensino Superior, contribuindo tanto, para os valores atuais do
abandono escolar, como um obstáculo aquando o ingresso.
Neste sentido é imperativo travar este meio de propina encapotada, que vem
aumentar as dificuldades no acesso ao Ensino Superior, contrariando a muito
necessária democratização do mesmo. O Ensino Superior constitui um serviço
público de grande interesse a nível do progresso científico, cultural, tecnológico e
social do País.
Esta temática foi amplamente analisada pelo movimento associativo nacional
nos últimos anos, tendo sido tomadas várias posições em sede de Encontro Nacional
de Direções Associativas. Apesar das várias reivindicações no sentido de corrigir
esta problemática, a realidade é que a resposta por parte da tutela foi sempre vaga
e pouco efetiva, numa matéria de extrema importância para a democratização do
Ensino Superior. Podemos realçar positivamente a iniciativa de algumas
Instituições de Ensino Superior na isenção de taxas e emolumentos para Bolseiros
de Ação Social ao abrigo do RABEEES, no entanto não podemos deixar de realçar
o facto de esta não ser uma medida nacional e a existência de deficiências na sua
implementação.
Posto isto, as Federações e Associações Académicas e de Estudantes reunidas
em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas, nos dias 9 e 10 de

setembro, em Braga, consideram que o regime geral de taxas e emolumentos
obedeça às seguintes regras:
1. Eliminação de qualquer custo associado:

a) Taxas de inscrição ou de matrícula - Por configurarem um claro
aumento no encargo financeiro exigido às famílias, em acessório às
propinas, que vem trazer mais barreiras no acesso ao Ensino
Superior.

b) Certidões, melhorias de nota e concursos - Por serem inerentes ao
percurso académico e constituírem documentos necessários à
frequência e conclusão dos cursos. No caso das melhorias de nota, a
cobrança de qualquer valor limita a possibilidade de o estudante
melhorar a sua classificação e aprofundar o seu conhecimento,
contrariando o espírito académico.

2. Isenção de qualquer taxa e emolumento para Bolseiros de Ação
Social ao abrigo do RABEEES

Não sendo aceitável a cobrança de qualquer valor adicional à
frequência no Ensino Superior a estudantes em condições de carência
económica comprovada.
É necessário também garantir que são abrangidos pela isenção os
alunos que obtêm o estatuto de Bolseiro de Ação Social no ano de
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conclusão de um ciclo de estudos e que no ano seguinte continuam
vinculados ao Ensino Superior, apesar de não inscritos, para concluir
a tese, projeto ou outros compromissos necessários para a conclusão
desse mesmo ciclo. É, portanto, imperativo que a isenção de taxas e
emolumentos seja estendida até esse ano letivo de forma a que estes
alunos usufruam realmente de toda a isenção relativa a documentos
inerentes à conclusão do ciclo de estudos respetivo. A não extensão
da isenção de taxas e emolumentos para alunos finalistas bolseiros
torna-se injusta, pois estes alunos passam a pagar, a partir do mês de
agosto, os valores associados a certificados e outros pedidos
característicos da conclusão do curso, aos quais teriam direito de
forma gratuita, caso estivessem ainda matriculados.
Proponentes: Federação Académica de Lisboa
Endereçado: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conhecimento: Direção-Geral do Ensino Superior, Agência de Acreditação e
Avaliação do Ensino Superior (A3ES), Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas, Conselho Coordenador das Instituições de Ensino Superior
Politécnico.
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