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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 06 de janeiro de 2017 o Partido Social Democrata dirigiu uma pergunta ao

Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, solicitando o reforço do financiamento da

Universidade da Madeira.

Sucede que passado um ano, continuamos a aguardar por uma resposta do Ministério.

Como é do conhecimento de todos, a Universidade da Madeira é uma universidade de uma

região insular e ultraperiférica.

O financiamento das universidades das RUPS não pode fugir à realidade onde as mesmas

estão inseridas e tem de ter em conta as especificidades que condicionam a sua actuação,

desde logo:

- um menor número de alunos;

- dificuldade de fixação de professores;

- custos de insularidade acrescidos na oferta formativa;

Estas especificidades constituem encargos incomparáveis com outras universidades sediadas

em território continental.

Não podemos comparar por exemplo os dados referentes à dotação base atribuída por aluno

para a Universidade da Madeira que se encontra num espaço insular com outra Universidade no

continente.

É por isso, que temos vindo a defender o reforço do financiamento da Universidade da Madeira

nos orçamentos do estado.
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Para além da necessidade de reforço do financiamento da UMA, consideramos que o

financiamento desta universidade deveria conter uma componente diferente para fazer face aos

custos da insularidade e para permitir que se atinjam os objectivos de convergência e

acessibilidade.

Se compararmos o financiamento da Universidade da Madeira com a situação das

Universidades de Canárias, ressalvando a dimensão das universidades, verificamos que estas

universidade recebem um financiamento público por aluno superior a 20% da média nacional

espanhola.

Assim e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do PSD, abaixo

assinados, apresentam ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, as seguintes

perguntas:

1)- Para quando o reforço do financiamento da Universidade da Madeira?

2)- O financiamento da UMA, não deveria considerar as especificidades regionais e conter uma

componente para fazer face aos custos de insularidade e permitir que se atinjam os objectivos

de convergência e acessibilidade?

3)- Para quando a revisão dos sobrecustos (geográficos, territoriais e demográficos) inerentes à

condição insular da Universidade da Madeira?

4)- Quando é que a Universidade da Madeira poderá aceder ao Programa Operacional Portugal

2020 e beneficiar da mesma forma que as universidades do território continental dos apoios à

modernização administrativa, eficiência energética e à internacionalização?

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2018
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