Assembleia Municipal do Seixal

MOÇÃO
“Pelo cumprimento do normativo municipal de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do
ensino Secundário e do ensino Superior”

O direito ao ensino e à educação com igualdade de oportunidades, constitucionalmente
consagrado na Constituição da República Portuguesa pode ser alcançável de diversas formas. Uma
delas, recorrente em muitos municípios e empresas, passa pela atribuição de bolsas de estudo a
alunos socialmente carenciados, para que a falta de recursos económicos não seja um fator de
desigualdade no acesso ao ensino.
No Seixal, a existência de um Normativo Municipal de atribuição de bolsas de estudo a alunos do
Ensino Secundário e do Ensino Superior consagra a atribuição de 10 bolsas no ensino superior e 20
bolsas no ensino secundário. As primeiras de 1000€ e as segundas de 500€.
Acontece que em 2011/2012 foi o último ano que este número foi cumprido.
Entre 2012/2013 e 2014/2015, foram atribuídas pelo Município do Seixal 15 bolsas no ensino
secundário e 10 bolsas no ensino superior
Entre 2015/2016 e 2018/2019, foram atribuídas pelo Município do Seixal 15 bolsas no ensino
secundário e 5 bolsas no ensino superior
Ou seja, em 2011/2012 foram atribuídas as 30 bolsas que constam no normativo e, nos dias de
hoje, esse número está reduzido a 20
No Artigo 2, nº2 de ambos os normativos diz explicitamente que “O número de bolsas de estudo e
o seu valor podem ser ajustados anualmente, de acordo com as disponibilidades financeiras da
autarquia.”, como é sabido o executivo municipal glorifica a sua atuação política e económica por
uma marcada melhoria nos últimos anos, com saldos de gerência positivos em milhões de euros,
redução da dívida e do prazo de pagamento a fornecedores.
Em face do acima descrito, os eleitos do Partido Socialista não compreendem, nem podem
concordar com a progressiva redução do número de bolsas atribuídas, saindo mesmo do
cumprimento do normativo municipal.
Assim, a Assembleia Municipal do Seixal, reunida a 25 de fevereiro de 2019, delibera
recomendar ao Executivo da CM Seixal que cumpra o normativo municipal em vigor já em

2019/2020, repondo o total de 30 bolsas de estudo para os alunos do município no ensino
Secundário (20 bolsas) e ensino Superior (10 bolsas)
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