MOÇÃO: TAXAS E EMOLUMENTOS - PELA URGENTE
ARTICULAÇÃO COM AS IES
O Movimento Associativo Nacional tem-se pronunciado continuamente a
propósito da problemática em torno das taxas e emolumentos que ainda vigoram
e marcam o Ensino Superior e, muito em parte, a sustentabilidade e conforto
financeiros dos estudantes atualmente.

Após, em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas, se ter
concluído que urge proceder a uma uniformização e harmonização das taxas e
emolumentos e, por conseguinte, a Direção Geral do Ensino Superior ter
realizado esse mesmo levantamento a pedido do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, o Movimento Associativo Nacional aproveitou a
oportunidade para entregar as suas propostas.

Nesse sentido, e face à ausência de qualquer avanço nesta temática, foi
possível transmitir à Secretaria de Estado a urgência de existirem
desenvolvimentos nesta problemática, respeitando o trabalho já desenvolvido e
apresentado por várias vezes pelo Movimento Associativo Nacional e pela
própria Direção Geral do Ensino Superior. Nesta mesma reunião, foi garantida a
iniciação de conversações por parte da Secretária de Estado com as Instituições
de Ensino Superior, e a posterior comunicação dos resultados e conclusões
destas mesmas conversações ao Movimento Associativo no início do ano letivo
de 2017/2018.

Tendo a Secretaria de Estado garantido a iniciação de conversações com
as Instituições de Ensino Superior no sentido de dar respostas às preocupações
dos estudantes face a este tema e verificando-se já a aproximação do início do
ano letivo, vêm as Associações e Federações Académicas e de Estudantes,
reunidas em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas nos dias 9 e

10 de setembro de 2017 relembrar a urgência de encetar os contactos
supramencionados com as IES o mais brevemente possível, honrando o
compromisso assumido perante o Movimento Associativo Nacional.

Braga, 9 e 10 de setembro de 2017
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