Moção: Refeições nas Cantinas Sociais, IAS e Salário Mínimo Nacional

No início de 2016, o salário mínimo nacional subiu para 530€, enquadrado no
compromisso do atual Governo de aumentar o salário mínimo para 600€ até ao final da
legislatura.
Independentemente do debate quanto ao aumento do salário mínimo, relembramos
que o preço de determinados serviços de ação social, como as refeições nas cantinas sociais,
está indexado a este valor: o preço das refeições corresponde a 0,5% do salário mínimo
nacional. Com o actual aumento do salário mínimo nacional no inicio do próximo ano
lectivo, a partir do dia 1 de Outubro, como define o Despacho n.º 22434/2002, o valor será
já de 2,65€. Além disto, a previsão de aumento do salário mínimo para 600€ nos próximos
anos, verificar-se-á um aumento do valor das refeições dos actuais 2,50€ para 3,00€, um
claro aumento dos gastos diários dos alunos.
Como já havia sido mencionado no Programa de Governo do Movimento Associativo
Estudantil para a XIII Legislatura, defendemos com a máxima urgência a indexação do valor
das refeições a 0,55% do Indexante de Apoios Sociais. Apesar da recente decisão de
aumentar o valor deste indexante - ao atualizar o seu valor em 2017 de acordo com a
evolução do Índice de Preço por Consumidor (que retrata a taxa de inflação), o preço que
seria obtido continuaria abaixo do preço previsto na atual indexação. A decisão de indexar o
preço das refeições nas cantinas sociais ao IAS configuraria também uma garantia de
estabilidade dos preços, visto o IAS ser historicamente mais estável que o salário mínimo
nacional.
É de notar que atualização terá apenas em conta o IPC visto, segundo a Lei n.o 53B/2006 de 29 de Dezembro com as alterações da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, não ter
sido alcançado um crescimento do PIB superior a 2% desde 2009 (ano em que a atualização
foi suspensa). Assim sendo, tendo em conta a evolução do IPC de 2009 a 2017, a previsão do
aumento do IAS rondará os 9%, atingindo um valor perto de 456,75€. Este valor é inferior ao
salário mínimo nacional, como referido anteriormente.
Como se vê, a indexação do preço das refeições nas cantinas sociais ao valor do IAS
acarretaria vantagens tanto na suavização do esforço financeiro a que os alunos estarão
sujeitos caso o status quo de indexação ao salário mínimo se mantenha, como numa
perspectiva de estabilidade de preços das refeições nas cantinas sociais.
Assim, as Federações e Associações Académicas e de Estudantes reunidas em sede de
Encontro Nacional de Direções Associativas nos dias 12 e 13 de Março de 2016, reforçam o
pedido de indexação do preço das refeições nas cantinas sociais ao IAS, já formulado ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), no Programa de Governo do
Movimento Associativo Estudantil para a XIII Legislatura.
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