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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Universidade da Madeira é uma universidade de uma região insular e

ultraperiférica.

Como tal, consideramos que o financiamento das universidades das RUPS não

pode fugir à realidade onde as mesmas estão inseridas.

O seu financiamento terá 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 a Universidade de Lisboa.

É por isso, que defendemos o reforço do financiamento da Universidade da

Madeira no orçamento do estado de 2017.

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:

Para quando o reforço do financiamento da Universidade da Madeira?

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?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 5 de Janeiro de 2017

Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

AMADEU SOARES ALBERGARIA(PSD)

NILZA DE SENA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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