Moção
+ Superior
O programa +Superior foi apresentado como uma solução para combater a falta
de coesão territorial em regiões com menor procura e menor pressão demográfica,
tendo como principais metas, reforçar o contributo das Instituições de Ensino Superior
no desenvolvimento regional, incentivar a fixação de (futuros) diplomados nas regiões
mais desfavorecidas, utilizar os recursos educativos e aumentar o número de
diplomados.
Este programa deveria ser uma opção válida a todos os candidatos que terminam
o ensino secundário e pretendem prosseguir estudos conferentes de grau no Ensino
Superior Português numa instituição abrangida pelo mesmo. No entanto as
candidaturas submetidas até ao dia 5 de outubro, do presente ano, atingiram os 2308
processos, para apenas 1020 bolsas de mobilidade, o que comprova que o número de
bolsas disponibilizadas é ainda insuficiente.
Para além do referido, no programa +Superior encontram-se por suprir lacunas
tais como a abertura deste programa de mobilidade a estudantes licenciados e que
tenham em vista a obtenção de mestrado nas instituições abrangidas. É ainda de referir
a falta de um calendário previamente conhecido pelos estudantes para o pagamento da
bolsa, sendo assim exigido que os pagamentos sejam efetuados num dia fixo para uma
melhor gestão financeira por parte do estudante.
Continua a ser importante olhar às diferentes especificidades regionais, de forma
a combater as assimetrias, não só com um programa mas com uma estratégia global.
Ainda neste sentido é fundamental a promoção de outros mecanismos de coesão
territorial que complementem a ação do +Superior, nomeadamente a criação de mais e
melhores incentivos, tanto fiscais como para a criação do próprio negócio de estimular
a efetiva permanência dos diplomados nessas regiões após a conclusão dos estudos, sob
pena deste programa se tornar eficaz no cumprimento dos seus objetivos a longo prazo.

Posto isto, com base nos factos anteriormente descritos, as Federações e
Associações Académicas e de Estudantes, reunidas no Encontro Nacional de Direções
Associativas nos dias 12 e 13, no Porto, procuram ver clarificado qual o futuro do
programa +Superior durante a atual legislatura, visto não estar referido no programa do
XXI Governo Constitucional, deixando as seguintes considerações:
a) Aumento do número de bolsas atribuídas às Instituições de Ensino Superior
abrangidas pelo programa +Superior;
b) Inclusão no programa +Superior de estudantes candidatos a mestrado em
Instituições abrangidas;
c) Realização da seriação dos candidatos tendo por base a ordem de preferência
de primeira opção dos pares estabelecimentos-curso no concurso nacional de
acesso em caso de empate;
d) Calendarização do pagamento mensal da bolsa do programa +Superior, tendo
em consideração os factos supramencionados.

Porto, 13 de dezembro de 2015

