Moção
Ausência de Soluções no Abandono Escolar
O abandono escolar tem sido ao longo dos últimos anos um dos maiores
flagelos que afetou o sistema educativo português. Estudantes, Dirigentes
Estudantis, Representantes das Instituições de Ensino Superior, já se
pronunciaram publicamente sobre este problema. É opinião global ser
necessário atuar de modo a combater este comportamento.
As preocupações dos dirigentes estudantis foram tão longe que em março
de 2016, as federações e associações académicas e de estudantes fizeram
aprovar em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas o “Guia de
Boas Práticas no Ensino Superior – Combate ao Abandono Escolar”, tendo
apresentado este posteriormente a órgãos de gestão das Instituições de Ensino
Superior, representantes governativos e representantes partidários com assento
parlamentar. O dia nacional do estudante no presente ano, viria a ficar deste
modo marcado pela necessidade de serem tomadas medidas no abandono
escolar.
Olhando para dados de 2011, o Ensino Superior Politécnico perdeu 12,6%
dos seus novos 24607 estudantes inscritos no 1º ciclo. Já no 2º ciclo o Ensino
Superior Universitário apresenta fora do Ensino Superior 22,6% dos seus novos
17546 estudantes.
Procurando uma resolução para estes números, o XIX Governo
Constitucional criou no ano de 2014, o Programa Retomar, integrado no
programa Garantia Jovem.
O Programa Retomar, que seria uma solução para recuperar estudantes
para o sistema de Ensino Superior, acabou por revelar-se deficiente em virtude
das excessivas condições que exigia aos seus beneficiários, estando claramente
distante das metas a que se propunha, não tendo chegado a ter a procura
desejada para preencher o número de bolsas disponibilizadas.
Alguns meses após o início de funções do XXI Governo Constitucional, o
Movimento Associativo Estudantil é informado pela tutela da suspensão para

avaliação do Programa, à semelhança do ocorrido com o Programa + Superior,
que poderá estar próximo de ser reativado, apesar de um notório atraso para os
candidatos à 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Desta forma as Federações e Associações Académicas e de Estudantes,
presentes em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas a decorrer
em Évora, nos dias 10 e 11 de setembro, solicitam ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior:


A criação de um novo Programa que possa corrigir o abandono escolar
no ensino superior apresentando critérios que permitam uma menor
exigência aos estudantes que abandonaram o sistema de ensino superior
em comparação com o ocorrido com o Programa Retomar;



A apresentação de resultados do relatório sobre abandono escolar,
elaborado pelo Professor Carlos Farinha, como foi prometido aos
estudantes nas celebrações do Dia Nacional do Estudante de 2016;



A apresentação de uma solução para os estudantes que regressaram ao
Ensino Superior ao abrigo do programa Retomar, permitindo-lhes concluir
o ciclo de estudos a que se propuseram sem novos obstáculos.
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