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Editorial

Depois do último, o princípio…

A

ssegurar a continuidade da Revista
depois de Paulo Peixoto é um desafio
que aceitei, estando obrigada ao mesmo rigor, empenhamento e abnegação que
elevaram esta publicação à qualidade que todos lhe admitem. Não são vãs, nem demasiadas as palavras de reconhecimento que endereço ao director que me precedeu.
O empenho e a exigência são apanágio do
SNESup e a Revista é uma das suas marcas.
A Revista mantém, neste número, o formato a que nos habituou desde o nº 54.
Se a dado momento for tentada a imprimir-lhe um cunho diferente, sei que vou lembrar-me dos seguintes versos:

“Mude, mas comece devagar,
porque a direção é mais
importante que
a velocidade”
(autoria incerta)
O destaque deste número vai para o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei 62/2007) que, doze anos após ter visto a promulgação, continua a aguardar avaliação e revisão. De tal necessidade e preceito, nos lembra o Parecer Jurídico de Celeste
Cardoso, elucidando-nos, ainda que “não sendo efetuada a referida avaliação poderão ser
utilizados diversos mecanismos, designadamente judiciais como a ação de condenação
à prática do ato devido.”
A ler, ainda, as opiniões de Paulo Peixoto
e de João Mineiro sobre o RJIES. A entrevista

que nos concedeu Pedro Lourtie, à luz da
questão central desta edição, responde
a múltiplas facetas decorrentes da vigência e aplicação do diploma.
A avaliação impõe-se - realçamos
- e as respostas que ela traga, também. Talvez aquietasse muitos de nós
saber o que ganhámos e o que perdemos com a mudança no governo das instituições; se a autonomia e a democracia
são aparentes ou se é apenas ilusório o sentimento de que quem nos governa só recebeu
o voto de uma pequena parcela da comunidade académica.
E o Conselho Geral, que tantas expectativas gerou, será ele um verdadeiro mecanismo de fiscalização dos actos do Reitor? Que
vantagens trouxe às IES a presença de elementos externos no seu governo?
É no período abrangido pela vigência do
RJIES que decorrem as análises de Gonçalo LeitecVelho, Mariana Gaio Alves e Rosário Mauritti. O primeiro artigo estuda a evolução orçamental das receitas de um conjunto de sete universidades e o segundo, ao incidir sobre as carreiras dos docentes, e ao concluir pela sua degradação, avança com a necessidade de a revisão do diploma não se fazer sem ter em conta esta realidade.
A notícia de três grandes eventos fez ainda o agendamento desta revista: o Fórum Ensino Superior e Ciência, com os testemunhos
gratificantes que juntamos; o VI Congresso
do SNESup e, mais recentemente, a Assembleia Geral cuja convocatória se publica.

MARIA TERESA
NASCIMENTO1

1
Não escreve segundo o
novo acordo ortográfico.
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O que mudar nos Conselhos Gerais
das Instituições de Ensino Superior?
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P

utativas alterações do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), avulsamente equacionadas, raramente discutem a necessidade de
mudar a composição e as funções do Conselho Geral (CG). Sem prejuízo de uma discussão mais ampla sobre a reformulação do
RJIES, entendo ser útil e urgente refletir-se
sobre a composição e as funções do Conselho Geral. Sendo claro, para mim, que é neste domínio que se impõe a mais significativa das alterações de fundo a introduzir no
RJIES. Acresce que a importância e as expetativas que o RJIES colocou nesse órgão de
governação, enquadradas por quase 12 anos
de experiência, exigem, não só uma avaliação, mas também, a meu ver, a introdução
de algumas mudanças.
Composição e funções são duas dimensões autónomas, mas forçosamente interdependentes. Na minha opinião, a ênfase
deve ser colocada nas funções/competências, quesito a partir do qual se deve considerar a questão da composição. Esta, tendo sido uma das questões mais discutidas na
elaboração do RJIES, tem a ver, quer com a
dimensão do CG, quer com o peso dos lugares destinados a cada um dos corpos que o
constituem.
Errada e inconsequentemente, o RJIES,
no seu artigo 81º, fez repousar a dimensão
do CG na dimensão de cada instituição (sem
especificar o que determina essa dimensão)
e no número de escolas e unidades orgânicas de investigação de cada IES (ignorando
que isso nada tem a ver com a dimensão de
cada instituição). O resultado é a existência
de Conselhos Gerais que, tendo entre 15 e
35 elementos, fixaram arbitrariamente, sem
critério explícito, a sua dimensão.
Este, em si, é um problema menor. Não
o considero sequer um problema. Se, numa
versão prévia à final, o RJIES fixava a dimensão máxima do CG em 25 elementos, não há
evidências que as dinâmicas de funcionamento saíram prejudicadas ou beneficiadas
pelo simples facto de determinadas instituições terem optado por um CG mais extenso.

A dúvida está em saber se o CG é demasiado pequeno para algumas das competências
que lhe estão atribuídas e demasiado extenso para outras competências.
Ouvi, algumas vezes, o argumento que o
CG, mesmo quando não tem a sua extensão
máxima, é demasiado grande para poder
apreciar verdadeiramente os atos do reitor
e para que este o possa usar proficuamente
como órgão de auscultação. Nuns casos, este
argumento era sustentado pelos adeptos do
regime fundacional, que viam no conselho
de curadores um órgão mais funcional, mais
dócil e mais útil ao reitor, designadamente
enquanto órgão de consulta e de apoio à decisão. Noutros casos, o argumento valia para
justificar um certo esvaziamento do CG, confinando-o à realização de 4 reuniões ordinárias por ano e/ou legitimando a não criação
de condições administrativas que permitissem autonomizar o CG em relação ao reitor.
Não estou, portanto, convencido por este argumento. Existindo um Senado (que eu tornaria obrigatório e tendencialmente paritário) onde têm presença os representantes de
unidades orgânicas e onde estão representados outros corpos da instituição, preenchendo as funções de órgão consultivo, a
equipa reitoral não precisa de ser substituída por um conselho de curadores ou por um
CG mais restrito para exercer, como equipa,
as competências que cabem ao órgão reitor.
Mas ouvi mais bastas vezes que o CG era
demasiado pequeno para eleger o reitor. Argumento com o qual concordo. Não deixa de
ser irónico, e um paradoxo de um sistema
democrático, que o ato que elege os representantes de professores e investigadores
no CG seja altamente participado - levando à
eleição de metade do órgão, que vai cooptar
mais 30% dos elementos desse mesmo órgão
– para que um número tão restrito de pessoas tome uma das decisões mais importantes da vida de qualquer IES.
Uma revisão do RJIES deve mudar o sistema de eleição do reitor. O sufrágio universal ponderado é preferível ao sistema atual.
Preferível, a meu ver, a uma Assembleia de
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se em relação à amplitude de competências
peso menor (15% a 20%) aos votos dos prodo órgão? Essa mesma competência instrufessores auxiliares. Assim como, em univermentaliza a composição de listas e a cooptasidades que tenham um limiar mínimo de
ção de externos? Um membro do CG que reestudantes de doutoramento, se pode atripresente qualquer um dos corpos (docentes/
buir um peso de 5% aos votos dos estudaninvestigadores, estudantes ou funcionários)
tes do terceiro ciclo.
tem melhor capacidade de escrutínio para
A primeira frase de cada um
eleger o reitor que outro qualquer elemendos dois parágrafos anterioto desses corpos? A eleição do reitor é ou
res daria uma reflexão
não uma matéria que mobiliza toda a acadeà parte deste artimia? As IES não têm já instaurada uma prágo. Diria, para
tica em que todos os corpos são chamados a
ser breve, que,
votar em simultâneo para eleger os seus reponderadas
presentantes?
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composição do CG. Estas passariam por reduzir em 10% a 20% a presença de docentes e investigadores, tornando obrigatória a
presença de funcionários administrativos e
aumentando o peso dos estudantes. Acredito
que esta alteração conduziria naturalmente
à opção por um CG menos extenso.
Outra questão relevante prende-se com a
dúvida em relação ao ajustamento ótimo entre o leque de competências do CG e a sua dinâmica de funcionamento, designadamente em termos da adequação do número de
reuniões, e dos necessários conhecimentos

prevendo a possibilidade - que a realidade
não tem confirmado - de os externos poderem ocupar as funções de reitor e de vice-reitor. Indo mesmo mais longe no caso do
regime fundacional, uma vez que a presença
dos externos no conselho de curadores confere aos externos um poder decisório acrescido, que se substitui ao próprio CG. O CG e
a ocupação da sua presidência nos moldes
atuais, salvaguardada a alteração de funções que defendo, traduz um compromisso
equilibrado da presença dos externos nas
IES. Mantê-lo-ia numa revisão do RJIES.
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“Creio que uma das razões pelas quais,
contrariamente ao previsto, o RJIES não foi avaliado
cinco anos após a sua entrada em vigor teve a ver
com o risco de uma avaliação prematura que pudesse
pôr em causa a existência do CG.”
de facto, aos processos de apreciação e de
decisão do órgão. Em relação a este aspeto,
atendendo ao esforço de participação exigido aos membros externos/cooptados, considero adequado reforçar o sentido da atuação e do pensamento estratégico do CG. Nesse contexto, embora não tenha objeções de
fundo a que uma das competências do órgão
seja a aprovação da proposta de orçamento,
faria mais sentido que essa função coubesse ao Senado (que, além de órgão consultivo,
por excelência, poderia ter algumas competências deliberativas). Ao CG, em relação a
esta competência específica, caberia produzir reflexão estratégica de base plurianual
sobre matéria orçamental.
O CG trouxe uma maior e mais significativa presença dos externos para dentro das
IES. Até aí, formalmente, havia uma presença simbólica dos externos no Senado. Nos
12 anos da sua existência, tal como em relação aos outros corpos presentes no órgão,
podem ser destacados bons e maus exemplos da presença dos externos. O RJIES, recorde-se, é mais ambicioso nesse desiderato,

Creio que uma das razões pelas quais,
contrariamente ao previsto, o RJIES não foi
avaliado cinco anos após a sua entrada em
vigor teve a ver com o risco de uma avaliação prematura que pudesse pôr em causa a
existência do CG. Se os 12 anos do RJIES revelam alguma evidência que justifique mudanças mais profundas o foco tem de ser
posto no regime fundacional e não no CG.
Colocar no mesmo patamar de avaliação o
CG e o regime fundacional, equacionando a
eventual extinção de ambos, é fugir a uma
avaliação séria e ponderada. Alterar as funções e a composição do CG abre caminho a
uma reformulação do RJIES que deve, também, extinguir o regime fundacional.
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CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea a), do n.º 3, do artigo 12.º e dos n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º dos Estatutos, bem como da alínea a), do n.º 1, do artigo 2.º do
Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Associação Sindical de Docentes e Investigadores) – SNESup, convoco todos os sócios para uma reunião da Assembleia Geral do SNESup, para o dia de 19 Julho de 2019, sexta-feira,
com a seguinte
Ordem de Trabalhos:

PONTO
ÚNICO

Revisão extraordinária dos Estatutos do SNESup, decorrente de imposição legal após
“Apreciação fundamentada sobre a legalidade dos estatutos do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Associação Sindical de Docentes e Investigadores) – SNESup, nos termos
do disposto do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro, que aprovou a revisão do Código do Trabalho” emanado da Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais (DGERT), de 26 de fevereiro de 2019, que
acompanha a presente convocatória a distribuir aos sócios por correio.

ENSINO SUPERIOR

jan/fev/mar e abr/mai/jun 2019

No uso da competência enquanto Presidente da Mesa do Conselho
Nacional e Presidente da Assembleia Geral, informo:
1. As propostas a apresentar ao Ponto Único da Ordem de Trabalhos dirão apenas respeito “à alteração do normativo estatutário considerado desconforme a lei” e que constam na apreciação fundamentada da DGERT a que acima se faz referência.
2. De acordo com o Regulamento de Funcionamento da Assembleia
Geral, adiante designado RFAG, aprovado em 19/06/2007, publicado no
sítio do SNESup, todos os documentos respeitantes à reunião serão publicados em http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EuuZFVFFVVgMqwDNXS em separador próprio – Assembleia Geral de 19 de Julho de 2019.
3. Toda a imprensa difundida pelo SNESup publicará toda a documentação fundamental para a Assembleia Geral.
4. A Assembleia Geral é requerida pelo Presidente da Direcção,
menciona a Ordem de Trabalhos e é acompanhada por uma primeira
versão da proposta a apresentar ao Ponto Único, sendo ambos os documentos publicados no sítio da Internet.
5. A convocatória é acompanhada do documento emanado da Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais, referido no Ponto Único da Ordem de Trabalhos, sendo ainda publicada no sítio da Internet.
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6. Ao abrigo do n.º 5, art.º 2.º do RFAG, a convocatória será publicada em pelo menos um jornal diário de expansão nacional e conterá: a)
a ordem de trabalhos; b) a data limite para apresentação de propostas;
c) a data, hora e local da reunião da Mesa alargada aos proponentes a
que se refere o artigo seguinte; d) a data da reunião do Conselho Nacional que deverá analisar as propostas, antes do início da sua discussão generalizada entre os sócios; e) a data da Assembleia Geral (AG).
7. Nos termos do número anterior, o calendário, a que fazem referência as alíneas b), c), d) e e), é o seguinte:
7.1 Alínea b)

Data limite para apresentação de
propostas:

30 de Maio de 2019; 17
horas, na sede nacional.

7.2 Alínea c)

Data, hora e local da reunião da Mesa
do Conselho Nacional alargada aos
proponentes a que se refere o artigo
seguinte (n.º 2, art.º 3.º do RFAG):

31 de Maio de 2019; 15
horas, na sede nacional.

7.3 Alínea d)

Data da reunião do Conselho Nacional que
deverá analisar as propostas, antes do
início da sua discussão generalizada entre
os sócios:

22 de Junho de 2019;
13:30 horas, na sede
nacional.

7.1 Alínea e)

Data da Assembleia Geral descentralizada:

19 de Julho de 2019.

8. O calendário da Assembleia Geral fica completo com a indicação
dos seguintes prazos do RFAG:
8.1. N.º 6.º do art.º 3.º: 15 dias de discussão
entre os sócios após decisão da Comissão
de Fiscalização e Disciplina (CFD):

De 2 a 18 de Julho de 2019.

8.2. N.º 7 do art.º 4.º: apuramento dos resultados da AG:

Dia 26 de Julho de 2019; 15 horas,
na sede nacional.

9. Prazo indicativo para parecer da CFD antes da distribuição aos
sócios: De 22 de Junho a 1 de Julho de 2019.
10. A apresentação de propostas, por qualquer sócio ou grupo de
sócios, constitui um mandatário e quando este não seja designado será
o primeiro subscritor (n.º 1, art.º 3.º RFAG).
11. A votação em Assembleia Geral respeita o art.º 4 do RAFG.

Lisboa, 9 de Maio de 2019
O Presidente da Assembleia Geral:
Álvaro Borralho
SINDICATO NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR – SNESup
Sede Nacional: Av. 5 de Outubro, n.º 104 – 4.º - 1050-060 LISBOA.
Tel. 217 995 660 . snesup@snesup.pt
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VI Congresso do SNESup
8 de Junho de 2019, Faro

D
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esde 1992 que o Congresso do SNESup
se vem afirmando como um espaço
plural para o debate interno, o desenvolvimento de novas estratégias de atuação e
o seu aperfeiçoamento organizacional.
Nesta linha, a realização do VI Congresso
constitui um momento muito importante da
vida do nosso sindicato, em que urge consciencializar todos os associados sobre o estado atual das questões relativas a temas que,
de uma forma ou de outra, fazem parte do
quotidiano dos docentes e investigadores em
todas as instituições de ensino superior.
Em discussão estiveram:
Regulamentação do ensino
superior e gestão das instituições
públicas e privadas – modelos
organizativos institucionais,
participação e democracia interna

Como se encontra geralmente implicado nos estatutos das instituições que o integram, o sistema de Ensino Superior e Ciência em Portugal tem por missão produzir e
difundir cultura, conhecimento e tecnologia,
no respeito pela liberdade de pensamento e
na valorização do espírito crítico, contribuindo para a educação superior e para a construção de uma sociedade inspirada em princípios humanistas que promovam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar através
do conhecimento, da criatividade, da iniciativa e da cooperação.
O modelo organizacional binário, composto pelas universidades e pelos institutos politécnicos, graças ao seu potencial de cobertura do território nacional, adequação regional
e diversidade de oferta, tem constituído um
razoável instrumento na realização daquela

missão e como tal se encontra consagrado no
Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES), desde 2007.
Porém, após mais de uma década de funcionamento do RJIES, verifica-se que a evolução do sistema ocorrida se define por uma
densificação excessiva da rede nos grandes
centros urbanos. Nomeadamente, pelo crescimento muito acentuado de algumas instituições, e por um enfraquecimento das instituições mais pequenas, contribuindo deste
modo para o agravamento das assimetrias entre o litoral, o interior e as regiões insulares
ultraperiféricas.
O próprio RJIES inclui, aliás, um dos principais perigos para a evolução harmoniosa do
sistema de Ensino Superior e Ciência em Portugal, ao consagrar a existência de instituições de ensino superior públicas de natureza
fundacional, configuradas como instituições
públicas em termos de financiamento e como
instituições em regime de direito privado em
termos de gestão e de relações laborais.
Parece pois evidente que as universidades
de natureza fundacional irão agravar o fenómeno da densificação excessiva da rede nos
grandes centros urbanos, e, sobretudo, agravar as desigualdades na distribuição do financiamento público do sistema e na remuneração do trabalho.
A situação acima descrita redunda, naturalmente, na necessidade de reavaliar o modelo organizacional binário. Mas existe ainda
outra necessidade de reavaliação que se prende com o modelo de governação das instituições e a tendência vigente para a governação autocrática. Em princípio, e ainda segundo o RJIES, os conselhos gerais surgem como
órgãos de orientação estratégica e de contraponto aos poderes concentrados nos reitores.
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Na prática estes têm conseguido, mediante ventriloquismo institucional, obtido através da influência na composição daqueles órgãos e da sua transformação em extensões do
poder reitoral, anular o princípio subjacente
da separação de poderes. Acentua-se assim o
perfil oligárquico da governação e, paralelamente, o alheamento das realidades por parte de outros órgãos e dos próprios docentes e
investigadores, pois é um facto que a qualidade da democracia interna deriva diretamente
do envolvimento destes fundamentais agentes do sistema nos processos de decisão.
Valorização de carreiras e
qualificações – ingresso,
precariedade, progressão

Os conflitos em curso relativos às progressões remuneratórias e à regularização dos vínculos precários dos docentes/investigadores
das instituições de ensino superior têm agitado o quotidiano e têm-nos impedido de construir e sedimentar o pensamento sobre as tensões que se acumulam em consequência dos
bloqueios que se registam nas três carreiras
que o Sindicato Nacional do Ensino Superior
representa: a carreira de investigação científica e as carreiras docentes do ensino superior
politécnico e do ensino superior universitário.
No que se refere ao acesso às carreiras,
seguimos o preceito constitucional de que
deve apenas ser restringido pela detenção
do grau de doutoramento enquanto habilitação de acesso.
Por outro lado, é desejável que o sistema de bolsas se restrinja ao pessoal em formação, sendo que todo o pessoal doutorado
deve ser recrutado com base num contrato

de trabalho de tipologia adequada à função e
ao ordenamento jurídico em vigor.
Por outro lado, ainda, é útil discutir e projetar a evolução das carreiras dentro do sistema de Ensino Superior e Ciência em Portugal. Neste sentido, perguntas que procuram
resposta são:
I
Optar entre uma carreira única com perfil funcional variável de acordo com a natureza da instituição ou da tarefa.
II
Optar, em alternativa, por construir mecanismos de comunicação entre as três
carreiras de modo a possibilitar “transferências” temporárias ou definitivas que
sirvam tanto os interesses dos indivíduos
como os do sistema.
III
As limitações financeiras das instituições têm levado a práticas indesejáveis da
construção de concursos de promoção nas
carreiras, desenhados, quando não para
um candidato, pelo menos para um candidato interno. O garrote financeiro derivou
portanto numa forte pressão para institucionalizar a prática de favorecer os candidatos internos. Pode acontecer, ainda, que
uma dada instituição tenha dificuldade,
num concurso limpo, em recrutar novos
docentes ou investigadores já que não é
possível inibir os internos de concorrerem.
Colocados perante estes dilemas importa
claramente melhorar o sistema de recrutamento e promoção. Uma via possível que interessa discutir é a criação de concursos exclusivamente de recrutamento abertos apenas a externos e concursos de promoção abertos apenas para internos. Tal solução comporta vantagens e riscos que devemos ponderar.
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Articulação entre o ensino
superior e a investigação
científica

A análise dos estatutos das Instituições de
Ensino Superior Portuguesas permite constatar que universidades e politécnicos têm por
missão servir a sociedade a nível local, regional e global, contribuindo: i) com a produção
e disseminação de conhecimento através da
investigação científica e artística, a experimentação e o desenvolvimento tecnológico e
humanístico; ii) com a formação de recursos
humanos altamente qualificados para o exercício das mais diversas profissões/atividades. Neste quadro, a articulação das atividades de docência e de investigação é um desafio contínuo, em torno do qual as instituições
deveriam alicerçar os seus planos estratégicos. Planos que deveriam fomentar a liberdade de pensamento e de investigação e garantir a autonomia pedagógica dos seus docentes
e investigadores e de respeitar a pluralidade
dos exercícios críticos subjacente aos seus estatutos.
No entanto, há mais de 25 anos que os sucessivos governos de Portugal promovem estratégias e programas de financiamento para
a ciência, incluindo para a formação dos recursos humanos ao nível do Doutoramento,
totalmente desarticulados das estratégias e
dos planos de financiamento das Instituições
de Ensino Superior.

Desta desarticulação resultaram inúmeros problemas que afetam os docentes e investigadores tal como o âmago das instituições, os quais serão objeto de reflexão no
congresso, incluindo (mas não só): i) a proliferação de inúmeras unidades de I&D com o
estatuto de organizações privadas sem fins lucrativos, umas criadas pelas próprias Instituições de Ensino Superior outras por pequenos
grupos de docentes, que operam dentro, mas
à margem da governação e escrutínio das instituições públicas; ii) que muitas Instituições
de Ensino Superior alienassem o essencial
das suas atividades de investigação científica
a estas organizações privadas sem fins lucrativos; iii) que a investigação promovida pelos
docentes e investigadores esteja totalmente
dependente do financiamento que estes consigam através de concursos competitivos; iV)
que a maior parte dos investigadores tenha
uma situação laboral precária (como bolseiro
ou com contratos a prazo) sem qualquer perspetiva de carreira; iV) que docentes e investigadores, apesar de partilharem os mesmos
espaços físicos, se olhem com desconfiança;
V) que os sucessivos governos tenham adiado sucessivamente a revisão do Estatuto da
Carreira de Investigação Científica, tornando o investigador de carreira “uma espécie em
vias de extinção”; Vi) que muitas Instituições
de Ensino Superior “usem” de um modo ilegítimo os investigadores precários para suportar parte da sua atividade docente, desvalorizando assim a atividade dos seus docentes.

VI CONGRESSO
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8 de junho de 2019
9:30 H

Sessão plenária de abertura
do VI Congresso.

14:30 H

SESSÃO 3
Articulação entre o ensino superior
e a investigação científica.

10:00 H
16:30 H

SESSÃO 1
Regulamentação do ensino superior
e gestão das instituições públicas
e privadas — modelos organizativos
institucionais, participação
e democracia interna.
11:30 H

pausa para café
16:45 H

Apresentação e discussão de
moções estratégicas. Votação das
moções estratégicas e setoriais
apresentadas.

pausa para café
18:30 H
11:45 H

SESSÃO 2
Valorização de carreiras
e qualificações — ingresso,
precariedade, progressão.
13:15 H
pausa para almoço

Universidade do Algarve, Faro
Complexo Pedagógico
Campus da Penha, Anfiteatro 1.3

Sessão plenária de encerramento
do VI Congresso.
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Doze anos depois de promulgada a
Lei 67/2017, está por fazer a imperiosa
avaliação ao Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior. Não deixa
de ser paradoxal que esteja em incumprimento um Regime que na sua titulação se designa como “jurídico”.
Inércia, simplesmente, ou falta de coragem para enfrentar as necessárias
mudanças?
Que lhe parece?
A falta de avaliação da aplicação da
lei, mesmo que prevista no próprio
diploma, não é uma situação específica do RJIES. É um defeito cultural
português ignorar ou esquecer o que
se escreveu nas leis sobre a sua revisão ou avaliação. A Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da
República solicitou ao Conselho Nacional de Educação um parecer sobre a
aplicação do RJIES. O parecer foi aprovado no passado dia 18 de junho.

2

O RJIES alterou o paradigma de funcionamento das instituições. Do ponto de vista organizacional, as mudanças são notórias. Podem as Instituições do Ensino Superior, ensinar
a pensar a democracia, com sistemas
de governação e de eleição interna
com reduzida taxa de representatividade, como aquela que decorre do
estabelecido no RJIES?
Dadas as questões colocadas, suponho que se referem às IES públicas.
As IES são atualmente instituições
híbridas, com objetivos contraditórios com implicações na sua organização interna: as atividades académicas,
essencialmente ligadas a uma organi-

zação bottom-up, e a resposta à execução de projetos e prestação de serviços, com exigências de execução e prazos, tornada essencial para assegurar
a sustentabilidade financeira, associada a uma organização top-down. O
desafio é encontrar formas de organização que traduzam um equilíbrio
entre estes objetivos. O RJIES veio
reforçar o papel do segundo objetivo.
Suponho que a referência a “reduzida taxa de representatividade”
seja relativa ao Conselho Geral das
IES públicas. Se é esse o caso, penso
que há muito que pode ser feito, muito mais do que tem sido feito, com o
atual RJIES, independentemente de
pensar que há alterações que poderiam melhorar o equilíbrio.

3

Considera que o Conselho Geral está
dotado dum quadro de competências
e de intervenção à altura do papel cimeiro que vê ser-lhe consignado pelo
RJIES?
No essencial, penso que as competências do Conselho Geral das IES
públicas são adequadas ao papel que
é suposto ter.

4

Como tem sido a sua experiência enquanto Presidente dum Conselho
Geral?
A minha experiência tem sido positiva. As divergências de opinião existem, mas sem que sejam impeditivas de uma convivência democrática no órgão e discutir a estratégia
da instituição.
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Há um antes e um pós-RJIES. Em termos práticos, elevou-se a qualidade
do Ensino Superior?
O juízo sobre a qualidade depende
dos objetivos que se consideram ou
da perspetiva de observação. Globalmente considero que o Ensino Superior está, em muitos aspetos, melhor
hoje do que estava em 2007. Mas são
múltiplos os fatores que condicionaram a evolução, uns positivamente e
outros negativamente. O RJIES terá
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contribuído para a capacidade executiva das IES públicas.
O papel das IES na sociedade tem
mudado, já não sendo aceitável uma
instituição fechada sobre si própria e
já não basta que, para além da formação e da investigação, esteja ao serviço
do desenvolvimento económico. Enfrentamos hoje grandes desafios societais, dos extremismos às alterações
climáticas, para os quais as IES têm de
ajudar a encontrar respostas no quadro da sua responsabilidade social.

6

Que dinâmicas políticas (europeias,
nacionais e locais) poderão ser implementadas no sentido de, também,
o Ensino Superior, ser considerado
um mecanismo de coesão territorial,
quer no que diz respeito à afirmação
das instituições, quer como ferramenta de inovação, atracção de recursos
humanos especializados e pólo de desenvolvimento económico?
A coesão territorial requer a criação de dinâmicas regionais/locais em
que se criem círculos virtuosos de
desenvolvimento. Para tal, é necessário que as organizações existentes em cada região canalizem os seus
esforços em direções convergentes,
requerendo um entendimento entre
os vários atores, que pode ser corporizado em plataformas de desenvolvimento regional, nas quais as IES
contribuam com a produção e apropriação do conhecimento necessário aos vetores de desenvolvimento
identificados em conjunto.

7

Como se pode racionalizar a rede em
termos de territórios educativos diferenciados, promovendo o desenvolvimento do Ensino Superior?
A racionalização da rede passa por
adequar as IES às características e

necessidades das regiões em que se
inserem e à capacidade de estabelecer parcerias regionais ou temáticas,
nacionais ou internacionais, numa
perspetiva de coopetição.

9

Do ponto de vista económico, o regime fundacional parece-lhe uma
boa aposta ou reverteria a sua
implementação?
O regime fundacional foi uma fuga
para a frente por se não ter conseguido ou querido ter um regime de
autonomia mais alargada das IES
públicas. O que faz sentido é estabelecer um regime de autonomia reforçada, eventualmente com variantes
consoante a capacidade demonstrada
por cada instituição.

8

Quando recebemos diariamente denúncias sobre a precariedade de docentes e investigadores, quando vemos carreiras estagnadas por falta
de provisão financeira ou de uma visão lúcida sobre os desígnios do Ensino Superior, parece-nos uma miragem a afirmação de que “As instituições de ensino superior valorizam a
actividade dos seus investigadores,
docentes e funcionários”.
Acha que perdemos a capacidade de
reivindicar? O que nos faz falta?
Passámos por um período de crise
em que o melhor que se podia esperar era não perder muitos direitos. Estamos num processo de recuperação em que a velocidade não é
a que esperávamos, desejávamos
ou fomos levados a crer. No que se
refere às IES públicas, o nível de
financiamento não é hoje o aceitável. Mas esta não é a realidade apenas do ensino superior, pelo que
conseguir mais verbas para o Ensino
Superior entra em concorrência com
muitos outros setores e carreiras,

alguns com maior impacto imediato
na sociedade.
Com as limitações orçamentais, a
capacidade de manobra das instituições tem limitações. Para conseguir
o reforço do financiamento, na medida em que haja maior disponibilidade orçamental, é importante demonstrar a importância social e económica das IES.

10
11

O RJIES veio potenciar um conjunto de
medidas e intenções. O que acha que
está por concretizar?

Perante a avaliação que faz do RJIES,
o que deveremos mudar ou manter?
Creio que a avaliação do RJIES deve
ser feita de forma profissional. Do
que conheço, a sua aplicação tem
funcionado de forma diferente consoante as IES. Em minha opinião, dois
dos aspetos que globalmente merecem uma atenção particular, no que
se refere às IES públicas, é a autonomia, incluindo o regime fundacional, e os órgãos de governo, no que
se refere ao equilíbrio entre os diversos objetivos institucionais, incluindo
a eleição do Reitor ou do Presidente.

12

Algo que gostasse ainda
de acrescentar…?
Mudar o RJIES não deve ser feito
sem uma avaliação prévia das condições da sua aplicação e de discussões sobre as alternativas, sem deitar tudo fora e começar como se não
houvesse experiência, ao contrário
do que é tantas vezes feito.
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Resumo

N

este trabalho, procuramos compreender a evolução orçamental das receitas de um conjunto de sete universidades, no período posterior à introdução do
Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (Lei n.º 62/2007 – RJIES).
Os dados foram recolhidos da Conta Geral
do Estado dos anos de 2007 a 2017.
As universidades selecionadas possuem
diferentes enquadramentos institucionais
(regime público e regime quase-privado/fundacional) e representam diversos contextos
socioeconómicos.
Começamos por recordar os principais objetivos enunciados aquando da alteração do
ordenamento jurídico do Ensino Superior,
incluindo os seus objetivos orçamentais. Contextualizamos esses objetivos com as orientações produzidas por organizações supranacionais, bem como com as reflexões económicas que produziram tais tendências.
De seguida analisamos a evolução das receitas, analisando por setores as possíveis

tendências. Partindo dessa análise elaboramos uma síntese das tendências de evolução
orçamental destas universidades após a introdução do RJIES.

Introdução
O Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES) foi implementado pela Lei
n.º 62/2007. Trata-se de um documento que
reforma um conjunto alargado de diplomas
anteriores, que tinham surgido à medida que
o sistema evoluía. O RJIES procurou assim
definir um ordenamento jurídico próprio
e abrangente, que regula e articula as
instituições de Ensino Superior em Portugal.
O documento foi apresentado como resultado de uma avaliação realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), a pedido do XVII Governo Constitucional, incorporando uma relação
direta entre as ideias destas duas entidades.
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Na verdade, muitas das ideias vertidas no
relatório da OCDE estavam já presentes no relatório do Governo que lhe serviu de base, incluindo a revisão dos mecanismos de governação, por forma a tornar as formas de organização e gestão mais flexíveis (Ministério da
Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2006, p.
184). Mais ainda, esta revisão era enunciada
claramente com o objetivo de diversificar as
fontes de financiamento, que visava promover a autonomia das estabelecimentos de ensino superior (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2006, p. 183).
Os objetivos orçamentais desta reforma
estavam particularmente focados no aumento da contribuição privada. De acordo com a
OCDE, tal deveria ser alcançado não só através de contribuições filantrópicas e da diversificação das fontes de financiamento, mas
sobretudo, através de aumento de propinas
apoiado um esquema de empréstimos (OECD,
2007, p. 143).
Importa também referir que a recomendação de conversão de todos os estabelecimentos de ensino superior público em fundações autónomas, e a perspetiva de quase-mercado que lhe era inerente, tinha como
objetivo o aumento das receitas provenientes
de outras fontes exteriores à Administração
Central (OECD, 2007, p. 141).
Esta orientação segue um quadro de pensamento económico da segunda metade dos anos
50 do século XX. Tal é evidente nas próprias referências constantes no relatório da OCDE.
A propósito da questão da recomendação
da passagem para um sistema de empréstimos de garantia mútua, que suporte uma
maior contribuição da parte dos estudantes,
é citado o relatório Dearing (OECD, 2007, p.
123). Trata-se de um relatório produzido em
1997 pela “Comissão Nacional de Inquérito
ao Ensino Superior” (National Committee of
Inquiry into Higher Education), que esteve na
base de alterações profundas no sistema ensino superior britânico, passando-se de uma
política de apoio através de bolsas, para um
sistema pago através de propinas (1.000£/
ano) e apoiado num sistema de empréstimos
(Dearing, 1997).
O desenho desta política de empréstimos
não era nova, sendo que muitas destas ideias

constavam já da documentação anexa ao relatório Robbins (Committee on Higher Education, 1963). Desse relatório de 1963 constavam
os contributos dos economistas Alan Peacock,
Jack Wiseman e Alan Prest (Barr, 2016, p. 444),
conhecidos pelos seus trabalhos no marco da
Escolha Pública e Capital Humano.
Este caminho do Reino Unido era paralelo ao desenvolvido nos E.U.A., pela mão de
Seymor Harris, Milton Friedman e William
Vickery (Friedman, 1955; Harris, 1963; Vickrey, 1962).
O dilema (bastante presente no relatório
Robbins) é como alcançar uma massificação
do Ensino Superior (com vista a uma maior
produtividade e desempenho económico)
sem que tal significasse um aumento de encargos massivo para o Estado.
Na altura da preparação do relatório de
1963, Alan Prest propôs cinco opções para o financiamento do sistema pago pelos estudantes: bolsas incondicionais; empréstimos com
termos de reembolso generosos; regimes de
poupança subsidiados; deduções de imposto para pagamento de propinas; e, finalmente, um contrato vitalício
com os alunos com o pagamento dos custos de
“O RJIES procurou
ensino através de uma
proporção específica soassim definir um
bre os seus ganhos, senordenamento jurídico
do que Prest defendia
que a última opção seria
próprio e abrangente,
a mais promissora (Willeque regula e articula as
tts, 2013, p. 56).
A opção pelo suporte
instituições de Ensino
dos custos pelos estudanSuperior em Portugal”
tes é fortemente influenciada pelos trabalhos de
Milton Friedman (1955,
1962; 1954), sobretudo na sua visão sobre os
ganhos individuais resultantes do ensino vocacional e profissional (que resulta dos seus
trabalhos anteriores com Kuznets).
Da ideia de que os benefícios individuais
ultrapassam em muito os benefícios coletivos, resultou uma lógica de partilha de custos, na qual os estudantes são chamados a suportar uma parte maior da despesa do sistema de ensino superior.
Dadas as restrições dos estudantes em
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possuírem capital suficiente para fazerem
face a estes custos e tendo em conta os objetivos de massificação, Friedman propôs
um sistema de empréstimos, que serviam ao
mesmo tempo quer para o financiamento,
quer para a securitização individual e coletiva dos gastos. Como Friedman afirmou, trata-se de “comprar” uma parte das perspetivas
de ganhos de um indivíduo: adiantá-lo aos
fundos necessários para financiar sua formação, desde que concorde em pagar ao credor
uma fração especificada de seus ganhos futuros” (Friedman, 1955).
É notório o caráter base marginalista desta proposta, quer na forma como foram elaborados os cálculos dos ganhos individuais
com a formação, quer pela forma como é
pensada a distribuição e securitização do risco, com a combinação de dois mercados: ensino superior e financiamento.
O relatório da OCDE parte destas ideias, recomendando uma maior contribuição dos estudantes e propondo um esquema de empréstimos contingentes a ganhos futuros. O relatório inclui até um anexo, onde se desenvolve
a ideia de empréstimo contingente, baseado
quase exclusivamente na experiência Australiana (OECD, 2007, p. 161–165 Anexo D).
A política de partilha de custos já tinha
sido introduzida em Portugal, em 2003, com
a Lei n.º 37/2003 (Estabelece as bases do financiamento do ensino superior). A lei define uma relação tripartida entre o Estado, as
instituições de ensino superior e os estudantes. O valor mínimo de propina foi estabelecido como correspondente a 1,3 do salário mínimo nacional e a propina máxima ao valor
estabelecido para a propina em 1941 com a
correspondente atualização perante a taxa
de inflação anual.
O RJIES apenas veio acrescentar que o valor das propinas é estabelecido pelo Conselho Geral, dentro dos intervalos estabelecidos pela Lei.
Apesar disso, o relatório da OCDE de 2007
era bastante claro na sua recomendação de
aumento das propinas, afirmando-as como
baixas quando comparadas nominalmente com os E.U.A., a Austrália, ou o Reino Unido, bem como o aumento da diferenciação no
preço das pós-graduações e dos estudantes

internacionais (OECD, 2007, pp. 119–120). Paralelamente, defendia ainda uma política de
empréstimos aos estudantes, como forma de
capitalizar a subida dos aumentos de custos
(OECD, 2007, p. 121–124 e Anexo D).
O esquema de empréstimos foi implementado através do Decreto-Lei 309-A/2007, que
veio a criar Sociedades de Garantia Mútua, e
cujo preâmbulo afirmava como objetivo, melhorar as condições “de financiamento junto do sistema financeiro pelos estudantes do
ensino superior, pelos bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento, pelos investigadores e pelas instituições de investigação
científica e desenvolvimento tecnológico”.

“É notório o caráter base marginalista
desta proposta, quer na forma como
foram elaborados os cálculos dos ganhos
individuais com a formação, quer pela
forma como é pensada a distribuição e
securitização do risco, com a combinação
de dois mercados: ensino superior e
financiamento.”
Perante este conjunto de recomendações
da OCDE (em que se torna óbvia a procura
de uma partilha de custos diferenciada, com
maior participação dos privados e sobretudo
dos estudantes, bem como a transformação de
todas as instituições de ensino superior para
fundações, com vista a um funcionamento em
quase-mercado) é importante perceber a evolução orçamental das instituições portuguesas, nomeadamente, em termo de receitas.
Por uma questão de limite de espaço, concentramo-nos em sete instituições universitárias, que operam em figuras jurídicas diferentes, bem como em contextos socio-económicos diversos.
Selecionamos as universidades do Porto,
Aveiro e ISCTE para representarem universidades em regime fundacional. Apesar de se
situarem as três no contexto socioeconómico
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do litoral, situam-se em urbes com dimensão
diversa, sendo também diversas em termos
da sua dimensão.
Para analisar as universidades que operam no sistema de provisão pública, selecionamos as universidades de Lisboa, Coimbra,
Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. Tratam-se de quatro contextos diversos, quer na
sua dimensão, quer nas dinâmicas socioeconómicas em que estão situadas.

Evolução orçamental
das receitas de 2007-2017
Para análise da evolução orçamental das diversas instituições de Ensino Superior foram
utilizados os dados constantes da Conta Geral do Estado (Direção Geral do Orçamento,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018).
Por uma questão de melhor compreensão,
utilizamos os principais capítulos de execução, tendo selecionado as seguintes matérias:
● Grupo 1 Capítulo 4 (Propinas e Taxas Diversas), para as receitas relativas a propinas;
● Grupo 3 Capítulo 6 (Administração Central), para as receitas relativas a transferências da Administração Central;
● Grupo 9 Capítulo 6 (Resto do Mundo),
para as receitas provenientes de instituições
fora de Portugal, incluindo as receitas provenientes de instituições da União Europeia;
● Capítulo 7 (Vendas de Bens e Serviços
Correntes), para as receitas da venda de bens,
serviços e rendas;
● Capítulo 16 (Saldos de Gerência), para as
receitas acumuladas em saldos de gerência e
na posse do serviço.
Nesta seleção centramo-nos nas receitas de
correntes e nos valores totais de cobrança, não
tendo sido incluídas as receitas de capital. Destas é sobretudo relevante o Grupo 3 do Capítulo 10 (Transferências de Capital da Administração Central, Serviços e Fundos Autónomos e
SFA – Participação em Projetos Cofinanciados),
que inclui as verbas recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados
à aquisição de bens, ou retorno de valores em
dívida de outras entidades de direito público.
Esta seleção dos maiores grupos de receita

permite analisar a evolução das receitas com
propinas, Administração Central, projetos internacionais, venda de bens e serviços, bem
como acompanhar a evolução da acumulação de capital em saldos de gerência.
A ótica de análise é a da contabilidade pública, do ponto de vista orçamental, centrada nos estabelecimentos de ensino superior.
Não estão por isso incluídas outras entidades que se possam considerar na dependência destas instituições, incluindo os serviços
de ação social, ou outras (como associações
privadas sem fins lucrativos que operacionalizem unidades de investigação e desenvolvimento e/ou Laboratórios Associados).
Convém salientar que as universidades-fundação foram desobrigadas de apresentar os
seus dados à Conta Geral do Estado nos anos de
2009 a 2011, o que não só prejudica a transparência do funcionamento de instituições públicas, como também a realização de trabalhos de
investigação, ou mesmo a capacidade de coordenação geral do Estado. Ainda assim, os restantes dados das séries permitem compreender o sentido da evolução destas organizações.
Os dados referentes à Universidade de Lisboa resultam da soma das contas apresentadas por todas as suas unidades orgânicas.
Por uma questão prática, escolhemos analisar a evolução orçamental de cada uma das
rúbricas de receitas selecionadas, comparando
o comportamento das diversas universidades.
Começamos pela comparação da evolução
das receitas com propinas. (ver gráfico 1)
A tendência geral é a de um crescimento
continuado das receitas. Tal é particularmente evidente na evolução da Universidade de
Lisboa, que domina o gráfico devido à sua dimensão e que cresce 55% no valor destas receitas (de 40M€ para 60M€).
Acompanham esta tendência de crescimento as Universidades de Coimbra (63%,
passando de perto de 18M€ para 29M€), Minho (60%, crescendo de 15M€ para 24M€,
apesar de uma quebra no ano de 2014), bem
como o ISCTE (128%, subindo de pouco menos de 7M€ para mais de 15M€).
Ainda com crescimento nesta receita, mas
menos acentuado, temos as universidades do
Porto (28%, passando de perto de 29M€ para
36M€), de Aveiro (20%, crescendo de 12M€ para
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14M€) e Trás-os-Montes e Alto Douro (18%, subindo ligeiramente de 6,4M€ para 7,6M€, sendo que no último ano da série regista até um
decréscimo sucessivo em 2016 e 2017).
Não se pode afirmar que seja completamente notória a diferença entre os estabelecimentos de ensino superior do litoral e os do
interior, dado que a Universidade de Aveiro
possui um registo semelhante ao da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Também não verificamos uma associação
entre a dimensão do contexto populacional e
a evolução desta receita, dado que é notório
o mau desempenho da Universidade do Porto quando comparado com as universidades
de Coimbra, Minho, sendo que estas apresentam uma evolução semelhante à da Universidade de Lisboa.
O que podemos de facto afirmar é que
existe uma tendência global de crescimento
do valor das propinas. Esse crescimento demonstra a importância cada vez maior que
as propinas passaram a ter no orçamento das
instituições, com um crescimento considerável ao longo destes 10 anos. A média de crescimento entre estas universidades é de 53%,
o que significa cerca de 5% ao ano.
É de notar que a evolução das receitas com
propinas transmite a dinâmica do número de
alunos matriculados nos diversos ciclos de estudo, não sendo possível (com base nestes dados) aferir a forma como este resultado deriva de um aumento geral do número de alunos
matriculados, de um aumento no número de
alunos matriculados no 2º e 3º ciclos (em que
as propinas são mais elevadas), ou no número
de estudantes internacionais.
É verdade que os números constantes dos

mapas privativos do Orçamento de Estado permitem aferir estas dinâmicas, ainda que num
quadro de programação e não de execução.
Paralelamente a este trabalho estamos a
desenvolver um estudo mais detalhado, procurando compreender a evolução desta receita com as dinâmicas do número de alunos
nos diversos ciclos de estudo e do número de
estudantes internacionais.
Importa perceber se este crescimento tem
relação com alterações na repartição do financiamento dos custos, com maior participação
dos alunos, ou se resulta de outras dinâmicas.
Passamos à análise da evolução das Transferências da Administração Central.
(ver gráfico 2)
As curvas da evolução das receitas provenientes da Administração Central são quase
paralelas, apresentando desvios sobretudo a
partir de 2014.
No geral podemos ver uma primeira quebra para 2008, a que se segue um crescimento
generalizado nos anos de 2009 e 2010. Dá-se
depois uma quebra acentuada nos anos de
2011 e 2012, período que corresponde à situação de emergência financeira e intervenção
da troika (Comissão Europeia, Banco Central
Europeu e Fundo Monetário Internacional).
Passado esse período, temos algumas discrepâncias na recuperação nominal, que a
análise do gráfico sugere ser mais lenta nos
casos do ISCTE, UTAD e Aveiro, um pouco
mais acentuada nos casos de Coimbra e Minho e mais pronunciada nos casos do Porto
e Lisboa. Contudo, esta perceção de uma diferença na recuperação pode ter relação com
a dimensão do valor desta receita para cada
uma destas organizações.
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Para que se perceba melhor a forma como
surgem estas diferenças produzimos um gráfico com a variação percentual anual das receitas provenientes da Transferências da Administração Central. (ver gráfico 3)
Através deste gráfico é possível verificar
que as maiores discrepâncias se apresentam

nos anos de 2014 e 2015. No ano de 2014 denota-se uma maior quebra de transferências
para a Universidade do Minho. Esta diferença é de algum modo compensada no ano de
2015, em que a Universidade do Minho tem
a maior variação percentual positiva. Por outro lado, no ano de 2015 verificamos que há
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cortes que atingem as universidades de Aveiro, Trás-os-Montes e Alto Douro e Coimbra,
mas em que as Universidades do Porto e do
Minho têm um crescimento da receita.
A harmonização da evolução das diversas universidades regressa nos anos de 2016 e
2017, com discrepâncias não tão significativas.
É importante verificar que, excetuando os
casos da Universidade do Porto (3%) e do ISCTE (26%), em todas as demais universidades
o valor de 2017 é inferior ao de 2007, variando entre os -13% na Universidade do Minho e
valores na ordem dos -5% e -6% das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra.
Comparando com 2010, o cenário é ainda
pior, com diversas universidades a apresentar valores negativos. Note-se aqui que, por
falta da disponibilização de dados das universidades-fundação, não é possível efetuar
o cálculo das suas perdas. Contudo, o valor
médio de perdas neste período das restantes
universidades estudadas é de -22%, variando
entre os -25% da Universidade do Minho e os
-16% da Universidade de Lisboa.
Isto significa não só que no período em
análise houve um desinvestimento da Administração Central na provisão pública do ensino superior, mas também que existe uma
perda considerável de receitas, face ao período de emergência financeira, que ainda
não foi recuperado. Estamos a falar de um
corte no montante de quase ¼ da receita

proveniente da Administração Central.
Já em termos de análise das receitas provenientes de instituições exteriores a Portugal, é
possível verificar que após uma tendência recente de aumento, há alguns sinais de quebra.
A série mais positiva, com crescimentos
mais acentuados, dá-se entre os anos de 2010
e 2013. Essa série corresponde ao período de
cortes nas receitas das transferências da Administração Central, aquando do período de
emergência financeira.
Uma análise mais fina destes dados permitirá verificar se tal se deve a uma maior execução dos fundos estruturais, para compensar a quebra por via da intervenção da troika.
Essa possibilidade levanta a questão de o
Governo ter operacionalizado uma alteração
nas lógicas de financiamento, com redução
do financiamento estrutural e substituição
por financiamento competitivo, dependente
de projetos.
Esta questão é tanto mais relevante quanto a proveniência destes fundos, dado que o
financiamento com base regional opera segundo lógicas diferentes do financiamento
nacional, ou europeu.
O crescimento entre 2010 e 2013 vem a sofrer uma rutura em 2014. A partir desse momento vemos comportamentos diversos, com
algumas universidades a conseguirem recuperar pontualmente (caso da Universidade
de Coimbra e do Minho em 2015, de Lisboa
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em 2015 e 2016, e novamente do Minho em
2017), mas sendo o quadro das demais universidades o de quebra. (gráfico 4)
Este registo de oscilações pontuais torna-se mais notório quando verificamos a variação percentual anual. (gráfico 5)
Há momentos com resultados extraordinários, onde se destaca o caso da UTAD no
ano de 2013, com uma subida de 523%. Outros casos como os das universidades do Minho e de Coimbra, em 2015, apresentam respetivamente variações de 144% e 100%. O
mesmo sucede com o ISCTE no ano de 2016,
com um crescimento de 148%.
Existem também variações negativas assinaláveis, como o caso da UTAD em 2014, com
uma quebra de 70%.
Esta variação abrupta nos ritmos de cap-

tação de receitas provenientes de instituições
fora de Portugal aponta para os ritmos de
execução dos diversos programas de financiamento, sobretudo os europeus. Contudo, é
necessária uma análise mais detalhada destes dados, para que se compreenda a forma
como contribuem as diversas fontes de financiamento europeu (European Research Council, Horizonte 2020, fundos estruturais).
Em termos da evolução da venda e bens e
serviços, o quadro geral é de alguma estabilidade. (gráfico 6)
Existem exceções, com particular relevo
para o caso da Universidade de Coimbra, que
neste período regista um aumento de 101%
no valor destas receitas.
Comparando o registo de 2017 com o de
2007 verificamos que a Universidade de Avei-
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ro e o ISCTE aumentam 40% do volume financeiro com esta receitas e a UTAD aumenta 32%. Já a Universidade de Lisboa tem um
ligeiro decréscimo de 5%, a Universidade do
Porto perde 14% e a Universidade do Minho
tem uma quebra relevante de -55%.
Importa analisar com maior profundidade quais os bens e serviços que estão na origem destas receitas, para que se possa perceber se esta fonte de financiamento está ligada à produção de capital próprio da universidade (patentes, estudos e serviços de
consultadoria, ou outros ligados diretamente à investigação), ou, por outro lado, se estamos a tratar de rendimentos de serviços

em que o valor é hoje 170% superior ao de
2007, subindo de cerca de 38M€ para 101M€.
Segue-se o ISCTE, com um crescimento de
59%, crescendo de 3,4M€ para 5,4M€ e depois
a Universidade de Aveiro, com mais 51%,
passando de 16M€ para 24,9M€.
A Universidade de Lisboa cresce 44%, subindo de 65M€ para 93M€. Trata-se de um valor nominal assinalável, apontando a tendência para que em 2018 se tenha ultrapassado
os 100 M€ em saldos acumulados. Este valor acumulado numa só universidade significa quase 8% do financiamento da Administração Central para todos os estabelecimentos de ensino superior.

complementares (turismo, aluguer de espaços, rendimentos de capital, ou outros não
enquadráveis diretamente como Ensino e
Investigação).
Quanto aos saldos de gerência, é notório
o efeito crescente de acumulação a partir de
2013. (gráfico 7)
Analisando a situação de 2017 comparada
com 2007, apenas a Universidade do Minho
regista uma variação negativa (-17%). Todas
as demais universidades em análise têm um
montante maior acumulado em saldos de gerência, sendo esta situação particularmente
notória nos casos da Universidades do Porto,

Também na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro o valor do saldo de gerência acumulado cresce 32%, passando de 2M€
para 2,8M€.
Na Universidade de Coimbra o saldo de
gerência acumulado cresce 21%, passando de
42M€ para perto de 51M€ em 2017.
Note-se que estamos apenas a verificar a
evolução nos dois limites temporais do período em análise. Além desta variação importa
também verificar a evolução ao longo deste período, sendo notório o crescimento das
universidades de Porto, Lisboa e Coimbra nos
últimos três anos.
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A questão da acumulação do saldo de gerência tem efeitos económicos, dado que se
trata de uma estratégia de acumulação financeira sem qualquer compensação (em juros,
ou outra), resultando num prejuízo face aos
efeitos da inflação e de não investimento.
Os casos de Lisboa, Porto e Coimbra demonstram que esta evolução não está dependente do regime jurídico das organizações,
sendo sobretudo uma questão de gestão, que
tem vindo a desenvolver-se com maior intensidade desde 2012.

Síntese das tendências
de evolução das receitas
orçamentais
Em temos de síntese geral, podemos primeiro
sinalizar a tendência para o crescimento das
receitas com propinas. Trata-se de algo em linha com o relatório da OCDE de 2007.
Cruzando estes dados com a quebra de financiamento da Administração Central, verificamos a tendência para uma maior contribuição de outras fontes de financiamento,
nomeadamente dos privados, que os dados
demonstram serem sobretudo das famílias.
Tal merece cautela, pois pode significar uma sobrecarga na taxação da provisão da educação superior, que pode ter
efeitos contraditórios perante o objetivo de
aumentar o número de pessoas qualificadas, mais ainda perante as debilidades que
apresenta Portugal.
Como afirmámos acima, é importante verificar qual a carga de custos suportada por
aluno e diferenciada por ciclos de formação
superior. É também importante verificar
qual o peso das receitas com estudantes internacionais para este aumento.
As receitas provenientes da Administração Central oscilaram bastante, sendo marcadas pela quebra acentuada nos anos de
2011 e 2012. Essa quebra esteve ligada ao
período de emergência financeira, embora
seja importante referir que o Ensino Superior e Ciência não estavam referenciados no
memorando de entendimento.

O memorando inicial previa uma redução de 195M€ na área da educação, “através da racionalização da rede escolar
criando agrupamentos escolares, diminuindo a necessidade de contratação de
recursos humanos, centralizando os aprovisionamentos, e reduzindo e racionalizando as transferências para escolas privadas com contratos de associação” (Governo da República Portuguesa, 2011, p. 3
ponto 1.8).
A realidade foi que, entre 2011 e 2013,
a redução das transferências da administração central para os estabelecimentos
de ensino superior público foi de 366M€,
quase duplicando o valor que estava previsto para a totalidade da área da educação (na qual, recorde-se, o ensino superior não constava explicitamente).
O memorando previa
“Sozinho, o Ensino
uma redução nos Serviços e Fundos AutónoSuperior acomodou
mos de 100M€ (Governo
cortes superiores ao
da República Portuguesa, 2011, p. 3 ponto 1.15), previsto no memorando
sendo que a redução só
somando a Educação
nos estabelecimentos de
Ensino Superior repree a totalidade dos
senta três vezes o valor
Serviços e Fundos
aí assinalado.
Sozinho, o Ensino SuAutónomos.”
perior acomodou cortes
superiores ao previsto
no memorando somando a Educação e a totalidade dos Serviços
e Fundos Autónomos.
Estes números permitem verificar a
violência dos cortes impostos sobre as diversas instituições e que os dados demonstram estarem muito longe de recuperados.
Em contrapartida, houve um crescimento das receitas provenientes de instituições fora de Portugal, sendo que os
dados demonstram também algumas razões de cautela relativamente à sustentabilidade deste modelo. Em primeiro lugar,
quebras de receita (como a registada em
2015) expõem as instituições e fragilizam-nas economicamente. Cabe saber quanto desta exposição é derivada de fundos
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estruturais, bem como a forma como a exposição a estas receitas pode criar constrangimentos à autonomia das instituições, tornando-as dependentes de relações políticas
regionais e redes clientelares que possam
estar instaladas nos centros de decisão deste financiamento.
A maior exposição a um financiamento
competitivo que não se oriente por princípios científicos pode ter graves danos sobre
o rumo da investigação. Note-se que a criação da Fundação de Ciência e Tecnologia, enquanto entidade gestora de financiamento
público nacional e de fundos estruturais, permitiu que a análise de projetos seja sempre
realizada no princípio da avaliação por pares, garantindo assim um mínimo de robustez científica.
Por outro lado, é importante refletir sobre a forma como esta dependência condiciona a direção da investigação científica,
matéria que tem vindo a ser desenvolvida
por Mariana Mazzucato (2013, 2018).
Em termos da evolução das receitas com
vendas de bens e serviços, esta regista uma
estabilidade, demonstrando que a introdução de um funcionamento em regime
de quase-mercado não trouxe um desempenho diferenciado positivamente das demais universidades (no caso da Universidade do Porto existe até um decréscimo destas receitas).
A Universidade de Coimbra foi a que mais
se destacou neste capítulo, sendo que uma
análise dos relatórios e contas desta universidade permite perceber que se trata sobretudo de uma evolução das receitas provenientes do turismo.
Por fim, o crescimento dos saldos de gerência, que nalguns casos apresentam já volumes
financeiros consideráveis, demonstra uma
tendência para a acumulação financeira que
possui diversas desvantagens do ponto de vista económico, sendo o equivalente ao “guardar dinheiro debaixo do colchão”. Trata-se de
um valor que é sujeito à depreciação por efeitos da inflação, sendo que a parte não respeitante a despesa plurianual representa capital
parado que poderia e deveria ser investido.
Perante esta síntese, a questão a considerar é quantas destas transformações se de-

vem ao quadro jurídico definido pelo RJIES e
quantas é que se devem a circunstâncias externas à forma de organização dos estabelecimentos de ensino superior.
É verdade que, se podemos tomar como
certo que a evolução das receitas das transferências da Administração Central resulta de
decisões exteriores ao regime de funcionamento destas organizações, é também importante perceber se a passividade que permitiu
acomodar esses cortes está relacionada com
a centralização dos processos de decisão e a
concentração de poderes nos dirigentes destas instituições.
A questão do aumento das receitas provenientes de instituições exteriores a Portugal representa um ponto de interrogação que
importa esclarecer, dado que é fundamental
perceber quanto é que essa alteração deriva
de fundos estruturais (mais ligados a questões de política interna e à relação com as
agências regionais de financiamento), ou da
captação de financiamento internacional altamente competitivo.
Entre 2007 e 2017 os estabelecimentos de
ensino superior tornaram-se mais dependentes do financiamento proveniente de propinas e de financiamento de instituições exteriores a Portugal, o que possui implicações
várias. Resta sobretudo saber quanto desta
exposição implica uma perda de autonomia
científica e académica, dado que a direção
das instituições e da inovação ficam mais dependentes das estratégias destes agentes privados e quais as suas implicações num quadro geopolítico conturbado.
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O

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas organizou no início
deste ano a primeira Convenção Nacional do Ensino Superior1. Por lá passaram
atuais e antigos ministros e secretários de estado; reitores de várias gerações; membros
de conselhos gerais; dirigentes de associações de estudantes; deputados e eurodeputados; empresários e sindicalistas. A Convenção debateu questões fundamentais, como
os problemas do financiamento, das propinas ou da oferta formativa. Mas tantas e tão
importantes sessões tornaram mais evidente
a grande ausência do programa: a discussão
sobre o modelo de governação das instituições de ensino superior. Doze anos depois da
implementação do RJIES, o seu balanço continua em grande medida por fazer.
Quando na minha tese de mestrado entrevistei reitores e dirigentes estudantis de várias gerações sobre as transformações das
universidades, quase todos me falaram sobre a entrada em vigor do RJIES2. Este regime
constituiu a maior transformação estrutural
da governação democrática das instituições
desde 1988. Mas para o entender é preciso recuar ao modelo de gestão anterior.
O RJIES, em 2007, veio substituir a chamada Lei da Autonomia Universitária de 19883.
Esta lei tinha consagrado um modelo de gestão democrática, exigência antiga do movimento estudantil4 e já parcialmente enquadrada na Constituição da República Portuguesa5. O novo modelo assentava em quatro
órgãos: uma Assembleia da Universidade ampla, composta por docentes, estudantes e funcionários, que aprovava os estatutos e elegia
o reitor; o Reitor, eleito por escrutínio secreto, e que propunha as linhas gerais da universidade; o Senado Universitário, constituído por representantes de docentes e estudantes, respeitando o princípio da paridade,

e também por funcionários, competindo-lhe
aprovar as grandes linhas de orientação e atividades, exercer poder disciplinar ou fixar a
propina; e finalmente o conselho administrativo, um órgão colegial de gestão administrativa, patrimonial e financeira, fazendo parte
dele o reitor, um vice-reitor, o administrador
e um representante de estudantes6.
Quem participou da vida universitária na
década de 90 e nos primeiros anos de 2000
faz balanços muito distintos sobre este modelo. Algumas pessoas destacam que os órgãos
eram demasiado alargados, criando desresponsabilização e dificuldades de governação.
Outras acentuam que era um modelo que garantia um maior envolvimento nas decisões,
dando poder aos estudantes para impedir decisões contrárias aos seus interesses.
A ausência de consenso deu origem a uma
nova legislação. O RJIES veio, assim, mudar
totalmente este modelo de gestão democrática. Entre várias alterações, procedeu a uma
centralização de competências num novo órgão: o Conselho Geral. Em relação aos órgãos
anteriores, o Conselho Geral viu reduzida a
dimensão dos seus membros, diminuiu a representação de estudantes, introduziu uma
grande percentagem de membros externos e
acabou com a paridade entre alunos e professores. Paralelamente foi introduzido um
novo método de eleição do reitor, que em
vez de ser eleito por sufrágio direto pela Assembleia de Universidade, passou a ser eleito
pelo Conselho Geral, órgão de menor dimensão e no qual os membros externos à universidade têm uma representação muito superior aos estudantes e aos funcionários não-docentes7.
O RJIES introduziu fortes lacunas na governação da universidade. Entre elas, a mitigação da democraticidade na eleição do reitor; a redução e a verticalização dos órgãos
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de gestão; a perda de representatividade dos
assembleia eleitoral, onde estejam represencorpos internos; a diminuição da colegialidatados estudantes, docentes e funcionários
de na tomada das decisões; a instrumentalinão-docentes eleitos diretamente.
zação de muitas eleições de conselhos gerais,
No que respeita à representação nos órque se transformaram em eleições indiretas
gãos parece-me fundamental o reforço da
de reitores; e a centralização das lideranças
participação de estudantes e funcionários
internas.
não-docentes, garantindo que nenhum desEste regime só pode ser eficazmente comtes corpos se encontre sub-representado face
preendido no contexto da crise institucioao conjunto de membros externos.
nal e global das universidades públicas. CriCreio, ainda, que se devia recuperar o
se que resulta da contradição entre, por um
princípio da igualdade entre professores e
lado, a exigência da autonomia das univeralunos, que se pode traduzir numa represensidades, e por outro, a pressão para as subtação paritária nos órgãos e em novas prátimeter a uma lógica mercantil e empresarial,
cas de colegialidade nas decisões. A obrigatonum contexto de subriedade da existência
financiamento públide um Senado Univerco. Este regime é reflesitário, como já existe
Que fazer com o RJIES
xo de um processo de
em várias instituições,
transformação
mais
seria mais uma forma
doze anos depois? O
amplo das universide garantir uma gesdebate é complexo, mas
dades em quase-mertão participada.
cados, numa lógica de
Finalmente, precicreio que há mudanças
crescente empresariasamos de uma reforprioritárias.
lização.
ma que garanta igualA diluição das frondade de género nos órteiras entre uma ideia
gãos das instituições.
pública e privada de universidade manifestaO estudo mais recente que conheço, da auto-se de várias formas. Primeiro, a atuação das
ria de António Oliveira, Paulo Peixoto e Sílinstituições passou a basear-se na competivia Silva, mostra que nos representantes de
ção, desenvolvendo-se o caráter comercial na
estudantes, os homens representam 82% dos
captação de estudantes e a competição entre
membros; entre os professores 70,4 %; e nos
funcionários. Depois, mitigou-se a represenmembros externos 83%3. Quebrar a dominatatividade e a colegialidade dos órgãos, agoção masculina na gestão das instituições pora substituídos por lideranças centralizadas
dia passar por garantir a obrigação de que toe por uma forte presença de membros exterdas as listas candidatas respeitam o critério
nos à universidade – muitas vezes represenda paridade de género, como acontece noutantes de interesses privados. Além disso, entros órgãos de soberania.
careceram-se os custos do ensino, mercantiTodas as reformas são complexas e disculizou-se o campus e passou a apostar-se nas
tíveis, mas não tenhamos dúvidas que instiinstituições enquanto marcas comerciais. Fituições pouco democráticas não estão prepanalmente, o acesso à universidade deixou de
radas para pensar um mundo mais democráser entendido como um direito, a que se tem
tico. Neste tempo de populismos, risco amacesso por meio da cidadania, mas sim um
biental, dilemas tecnológicos e desigualdaserviço, que se obtém por via do consumo.
des globais, só instituições mais democrátiQue fazer com o RJIES doze anos depois?
cas nos podem ajudar a enfrentar os desafios
O debate é complexo, mas creio que há mucom que a humanidade se depara nesta viradanças prioritárias. A primeira é o reforço
gem de século.
da democraticidade da eleição do reitor ou
presidente. Para tal, seria necessário que a
sua eleição deixasse de competir ao Conselho Geral, constituindo-se para o efeito uma
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UM RETRATO
DOS DOCENTES
NO ENSINO
SUPERIOR EM
TEMPOS DE
IMPLEMENTAÇÃO
DO RJIES
N

um momento em que diversas vozes
reivindicam a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), é pertinente conhecer as reconfigurações que ocorrem nas instituições
desde a publicação dessa lei, em 2007. Este
texto procura contribuir para esse objetivo
mais amplo, identificando traços característicos do perfil e condições de trabalho dos
docentes das universidades e politécnicos no
nosso país desde o início do século XXI. Deste modo, considera-se a informação relativa
à evolução do número de docentes, sua distribuição por subsistemas, por idade e sexo,
bem como dados referentes a condições de
trabalho (vínculos contratuais, categorias da
carreira e concursos).

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOCENTES
Em termos nominais, verificamos que, desde a viragem do milénio, o número de docentes do ensino superior português decresceu
de forma expressiva nas instituições privadas (aproximadamente -33% no período em
analise), e aumentou ligeiramente nas públicas (cerca de 9%). Sendo que neste setor o aumento é incidente no subsistema universitário (ver gráfico 1).
Estas variações do número de docentes
nos dois subsistemas acompanham tendências observadas relativamente ao número
de estudantes inscritos: no mesmo horizonte temporal, o ensino superior público acolhe sensivelmente mais 24 mil estudantes
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GRÁFICO 1
Evolução do número de docentes
nas universidades e politécnicos
nos subsistemas público e privado
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fileiras do trabalho precário. Adiante este argumento será mais bem ilustrado.
Um dos traços de maior desafio que se colocam hoje às instituições de ensino superior
em Portugal prende-se com o intenso envelhecimento do corpo docente. O gráfico 3 oferece-nos uma perspetiva deste desafio, apresentando-nos a relação entre número de docentes até 39 anos (geração representativa de
novos ingressos) e acima de 50 anos. O processo é transversal ao ensino superior, nos
setores público e privado, em termos globais,
sendo agravado no universitário e particularmente no universitário público.
Tais dinâmicas são um reflexo direto do
fechamento prolongado do sistema a novos
ingressos, que se traduz designadamente em
(poucos) lugares colocados a concurso que
são, de forma prevalecente, posições de início de carreira, como se documenta adiante. Ora, com uma frequência crescente, boa
parte destes lugares acaba por não ser mais
do que uma formalização de laços contratuais instáveis e precários já existentes, envolvendo pessoas que, efetivamente, contribuem para a instituição, por vezes, há mais
de uma década.
Tomando por referência o último ano letivo para o qual existem dados, a análise por

sexo introduz elementos significativos para
uma melhor compreensão das interseções
entre envelhecimento e feminização do corpo docente nas instituições de ensino superior em Portugal. Concretamente, a propósito da sobre representação masculina no sistema, em particular no universitário público, a explicação mais evidente radica no facto de a presença masculina maciça ter um forte peso histórico, já que as mulheres apenas
participam com maior intensidade nas dinâmicas de escolarização – particularmente no
nível superior pós-graduado – desde a década de 1980. Com efeito, quer no público quer
no privado, e dentro destes tanto no universitário como no politécnico, o padrão é o mesmo: homens com uma estrutura etária ligeiramente mais envelhecida do que as mulheres.
Mais de uma década após a publicação do
RJIES e dos estatutos de carreira dos docentes,
as instituições de ensino superior em Portugal continuam a acolher um segmento não residual de docentes não doutorados. Esta realidade é particularmente notória no subsistema politécnico, seja no público, seja no privado, onde, no último ano letivo em análise,
o peso de doutorados é, respetivamente, de
44% e 36%. Apesar disto, observa-se desde o
início do século uma clara tendência para o
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Professor Coordenador
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esmagadora maioria é contratada na administração pública. A este propósito, importa
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44%
-doutorados
(até então eternos bolseiros sem
rivado
direitos de36%
trabalho).
Outras fontes de dados estatísticos perPolitécnico
mitem
Privadoanalisar, especificamente, a situação
dos docentes do ensino superior universitário e concluir que a percentagem daqueles
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diferentes situações profissionais.

QUADRO 3
% de convidados nos docentes
de carreira* do ensino superior
universitário público, por categoria
e por estabelecimento, em 2010/2011,
em 2011/12 e em 2012/2013
Categoria de carreira
2010/11
Prof. auxiliar
Prof. associado
Prof. catedrático
2011/12
Prof. auxiliar
Prof. associado
Prof. catedrático
2012/13
Prof. auxiliar
Prof. associado
Prof. catedrático

TOTAL
23%
16%
14%
25%
15%
11%
29%
14%
13%

* O inquérito REBIDES não questiona se os
docentes são ou não de carreira. Assim, neste
apuramento, foram considerados docentes de
carreira todos os docentes na categoria de
"Professor Catedrático", "Professor Associado" e
"Professor Auxiliar" que não são reportados como
“convidados” ou “equiparados” ou cujo regime de
prestação de serviço não é "colaboração".
Fonte: REBIDES

QUADRO 6
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e categoria profissio
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Associado
Auxiliar
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Coordenador Principal
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Auxiliar
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Fonte: SNESup
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enquadramento no ECDU explica, em boa medida, o reforço relativo de auxiliares. Neste

caso, a descontinuidade de laços contratuais
na categoria mais frágil promove a diminuição deste contingente, com manutenção (e
portanto reforço relativo) dos auxiliares.
O quadro 5 propõe uma análise das categorias de carreira no ensino superior politécnico. Também neste subsistema se constata
uma maioria, aliás reforçada na comparação
com as posições equivalentes do universitário, de docentes na categoria inicial da carreira que, neste caso, corresponde à de professor adjunto. Tal regista-se tanto no setor púGRÁFICO 4
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conhecimento e dignificação do trabalho dos
Fonte:
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docentes decorre diretamente dos mecanismos de progressão na carreira. No que respeita à progressão entre escalões no interior de uma mesma categoria pode constatar-se, ao longo do ano de 2019, uma singularidade no contexto de toda a administração pú-

QUADRO 4
Percentagem de docentes em cada categoria da carreira nas universidades
Categorias de carreira por tipo de ensino | universitário

2012/13

2017/18

Ensino Universitário Público (N ETI Total)
Catedráticos e associados
Professores auxiliares
Categorias sem enquadramento no ECDU
Investigadores de carreira
Ensino Universitário Privado (N Total)
Catedráticos e associados
Professores auxiliares
Categorias sem enquadramento no ECDU
Investigadores de carreira

12 322
25,7
53,3
15,0
2,5
4 242
19,7
38,6
40,2
0,1

11 923
26,6
58,2
9,3
1,6
3 136
21,8
51,9
25,3
0,2

Fonte: REBIDES

QUADRO 5
Percentagem de docentes em cada categoria da carreira nos politécnicos
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Docente Universitária,
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18 de novembro, 388/90,
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16 de agosto, 252/97, de
26 de setembro, 277/98,
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373/99, de 18 de setembro,
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republicação), alterado
pela Lei n.º 8/2010, de 13
de maio.
2
Decreto-Lei n.º 185/81,
de 1 de julho, alterado
pelos Decretos-Leis n.ºs
69/88, de 3 de Março,
207/2009, de 31 de agosto
(que procede à sua
republicação) e pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio.
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12 322
25,7
53,3
15,0
2,5
4 242
19,7
38,6
40,2
0,1

11 923
26,6
58,2
9,3
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3 136
21,8
51,9
25,3
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QUADRO 5
Percentagem de docentes em cada categoria da carreira nos politécnicos
Categorias de carreira por tipo de ensino | universitário

2012/13

2017/18

Ensino Politécnico Público (N ETI Total)
Professor Coordenador
Professor Adjunto
Categorias sem enquadramento no ECPDESP
Investigadores de carreira
Ensino Politécnico Privado (N Total)
Professor Coordenador
Professor Adjunto
Categorias sem enquadramento no ECPDESP
Investigadores de carreira

7 771
9,7
51,4
36,4
0,0
2 060
17,8
38,2
36,5
0,0

7 501
10,5
64,1
23,8
0,0
1 706
16,1
45,9
30,4
0,0

Fo
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Fonte: REBIDES

blica quando a esmagadora maioria das instituições de ensino superior impôs a norma de
«dois triénios sucessivos de excelente nos resultados da avaliação de desempenho docente» como condição de atualização da posição
remuneratória, ao arrepio do disposto na própria Lei do OE20183. Relativamente à progressão entre categorias, como se sabe, tal está
formalmente condicionado nos dois subsistemas, pela imposição de recrutamento através
de concurso competitivo internacional que
constitui também uma singularidade do setor,
num quadro onde a «excelência» é o apanágio
(pelo menos narrativo) que justifica o fechamento. Neste sentido, importa analisar as dinâmicas dos procedimentos concursais.
EVOLUÇÃO DOS CONCURSOS
NO ENSINO SUPERIOR
O quadro 6 apresenta-nos a informação sobre
concursos no ensino superior ao longo da última década (2009 a 2018), por subsistema e categoria profissional. Os dados evidenciam que
no período em referência foram registados
cerca de 3050 procedimentos concursais (correspondendo a uma média de 339 concursos/
ano). Destes, cerca de 76% envolvem a abertura de lugares no ensino superior universitário, 19% no politécnico e apenas 5% remetem para lugares da carreira de investigação.
Do ponto de vista das tendências de reconfiguração do sistema, assinale-se que o ensi-

no superior politécnico apresenta em 2009
uma dinâmica mais intensa do que o universitário, mas perde força logo a partir de 2010.
Tal associa-se ao processo de transição dos
docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei nº 27/2009 e à entrada em vigor do ECDESP. É notório que entre
2010 e 2018 tem sido o subsistema universitário a reunir a clara maioria das oportunidades de recrutamento.
Já os concursos para investigadores ganham alguma expressão em 2016 (12%) em
reflexo de iniciativas de estímulo ao emprego
científico, embora se mantenha com uma posição residual no todo do sistema, a investigação. Para tal, contribui certamente o facto de
o Estatuto de Carreira de Investigação Científica (ECIC)4, ao contrário das restantes carreiras especiais, nunca ter sido revisto, sendo
aliás a promessa de revisão um compromisso
adiado do atual responsável da pasta, o Ministro Manuel Heitor.
Uma análise mais detalhada dos lugares
colocados a concurso permite verificar, no
universitário, a prevalência da categoria de
“associado” em todos os anos desde 2009 (representam em média 34% dos lugares a concurso/ano). Apesar disto, em 2018 os lugares
para auxiliar quase que dobram, mas, como
referido atrás, mais do que uma abertura a
novos ingressos, espelha-se nestes números
o esforço de regularização de situações de
professores convidados que estão no sistema

3
Concretamente, o
artigo 18.º da Lei do
Orçamento de Estado
para 2018, que operou
o descongelamento de
todas as carreiras da
Administração Pública.
4
Decreto-Lei n.º 124/99.
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46
de forma irregular (ou pelo menos precária)
por vezes há décadas. De resto, num contexto
2017/18
de relativa “penúria” de procedimentos concursais, desde 2011 que a categoria de “auxiliar” merece maior investimento em termos
de abertura de concursos do que a categoria
de “catedrático”.
Uma das questões que fica em aberto perante estes dados, remete para os efeitos dese de tempo
trabalho
ta de
orientação
geral de desvalorização da carreira
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e reco2/13
2013/14
2014/15
2015/16
nhecimento das
nossas instituições
de ensino
24567)
(N=24278)
(N=23788)
(N=26217)
superior no contexto internacional. No que
respeita ao politécnico,
a análise
mais deta3
53,6
54,9
51,1
lhada dos lugares colocados a concurso reve7
45,9
44,7
39,8
la o peso residual da categoria de “coordena0,5
0,4
9,1
dor principal” e que o peso da categoria de
“coordenador” tem vindo a perder expressi9
96,7
87,9das dinâmicas
vidade deste96,6
2013. A análise
3,3
3,4
3,4
observadas revela uma incidência
dos novos
- lugares nas posições
8,8
de coordenador
e de adjunto (ambas com um peso médio global no
período em referência
de 8,6%).
5
64,9
63,6
65,3
à carreira
4,7 Relativamente
4,6
4,0 de investigação, como assinalado,
esta30,6
tem uma expres4
30,5
31,8
são no conjunto quase residual. Sobre o emprego científico fora do âmbito do ECIC, a informação analisada pelo SNESup revela que

“De resto, num contexto
de relativa “penúria” de
procedimentos concursais,
desde 2011 que a categoria
de “auxiliar” merece maior
investimento em termos
de abertura de concursos
do que a categoria de
“catedrático”.”
dos 1504 concursos abertos em 2018 no quadro do Emprego Científico5, a grande maioria (69,3%) correspondem ao nível TRU33
(vencimento de 2128,34 euros). Esta é uma
posição remuneratória não enquadrada no
ECIC, materializando a desvalorização do
trabalho de investigação, quer em termos
de vencimento, quer em termos de posição,
quer também no plano da precarização dos
vínculos contratuais.

QUADRO 6
Percentagem de concursos no ensino superior por subsistema
e categoria profissional (2009-2018)
Subsistema
Universitário Total
Catedrático
Associado
Auxiliar
Politécnico Total
Coordenador Principal
Coordenador
Adjunto
Assistente
Investigação Total
Coordenador
Principal
Auxiliar
Total Global
Fonte: SNESup

2009 2010
43,0
68,4
14,7
22,0
28,3
26,0
0,0
20,4
55,6
22,4
0,0
3,0
12,7
13,8
41,5
5,6
1,4
0,0
1,4
9,2
0,2
0,5
1,0
6,1
0,2
2,6
100
100
(448) (196)

2011
87,3
24,8
34,3
28,2
11,9
2,4
7,7
1,8
0,0
0,8
0,2
0,0
0,6
100
(521)

2012
71,6
12,5
34,0
25,1
26,4
2,4
15,0
9,0
0,0
2,0
0,0
1,2
0,8
100
(247)

2013
75,0
20,2
33,2
21,6
22,0
1,0
11,4
9,6
0,0
3,0
0,7
0,7
1,6
100
(301)

2014
71,3
11,8
31,2
28,3
25,7
0,4
8,0
17,3
0,0
3,0
0,4
1,8
0,8
100
(272)

2015
73,5
14,0
25,5
34,0
20,8
1,7
3,5
15,6
0,0
5,7
1,0
1,3
3,4
100
(298)

2016
70,4
10,7
30,9
28,8
17,0
1,1
4,1
11,8
0,0
12,6
1,6
1,0
10
100
(372)

2017 2018
78,1 88,3
18,5 14,1
34,4 31,7
25,2 42,5
15,8
6,3
0,5
0,9
8,7
5,4
6,6
0,0
0,0
0,0
6,1
5,4
1,5
0,0
1,8
0,5
2,8
4,9
100
100
(393) (426)

5
Lei 57/2016, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 57/2016
- Diário da República
n.º 165/2016, Série I de
2016-08-29, o diploma
que aprova um regime de
contratação de doutorados
destinado a formalizar
vínculos contratuais de
investigadores em todas
as áreas do conhecimento,
até então com atividades
financiadas através de
Bolsas de Investigação.
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Carreiras

PROFESSORES E INVESTIGADORES
EM TEMPOS DE IMPLEMENTAÇÃO
DO RJIES
Os dados apresentados permitem constatar que os docentes do ensino superior são
um grupo que não tem aumentado significativamente do ponto de vista quantitativo
e que, além disso, é constituído por pessoas
com uma média etária progressivamente
mais elevada, bem como por cada vez mais
mulheres e doutorados. Relativamente aos
docentes que estão nas carreiras, a grande
maioria encontra-se nas categorias iniciais
e as oportunidades de progressão para as
categorias de topo são diminutas, não sendo sequer cumpridos e respeitados os rácios
previstos na lei sobre percentagem de docentes em cada categoria.
No que respeita a condições de trabalho é
notória uma elevada precariedade de víncu-

los contratuais e situações profissionais, bem
como se antecipa que essa precariedade tenderá a acentuar-se no futuro próximo. Tal
fica claramente evidenciado com a abertura
de concursos ao abrigo do Emprego Científico desde 2017, alguns para docentes e outros
para investigadores, que se traduzem em posições contratuais não enquadradas nas carreiras existentes.
Estas tendências são identificáveis também noutros países: o problema da precariedade contratual é identificado como estrutural no plano internacional na atualidade, considerando que o número de contratos permanentes no ensino superior (que é
o destino profissional da maioria dos doutorados) é menos elevado do que noutros sectores (Bomam, 2017); as dificuldades sentidas para ingressar como docente ou investigador no ensino superior, a deterioração das
condições de trabalho e as exigências cres-
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centes nas atividades de ensino e investigarações também incluem aspetos não discerção nas universidades são hoje destacadas
níveis nos dados analisados neste texto, mas
em vários países (Clarke, 2015).
destacados em diversas pesquisas empíricas
Em síntese, temos vindo a assistir em
que assinalam a passagem de modelos de orPortugal desde a implementação do RJIES, a
ganização colegiais a modelos empresariais,
uma preocupante detenos quais os académirioração das condições
cos sentem deter mede trabalho, ainda que
nor controlo e partici“Em síntese, temos
a mesma não seja espação nas tomadas de
pecífica do nosso país.
decisão nas organizavindo a assistir em
Trata-se da generalizações e na definição das
Portugal desde a
ção de uma lógica de
políticas institucionais
individualismo
cresimplementação do RJIES, (Santiago, Carvalho e
cente que se associa a
Cardoso, 2015).
a uma deterioração das
uma lógica de compeEm nosso entender,
titividade entre instiqualquer
revisão do Recondições de trabalho
tuições e entre indivígime Jurídico das Instipreocupante, ainda que
duos com base em patuições de Ensino Supelavras de ordem como
rior (RJIES) tem de ser
a mesma que não seja
eficiência,
prestação
ponderada num quaespecífica do nosso país.” dro mais amplo de arde contas, avaliação e
qualidade que traduticulação com outros
zem princípios do neonormativos legais que
liberalismo, enquanto orientação principal
regulam as instituições e o trabalho dos doda política para o ensino superior e ciência.
centes e investigadores e tem de reverter as
De resto, articula-se com um conjunto de outendências de deterioração das condições de
tros normativos que inclui o Regime Jurídico
trabalho dos académicos e de redução de deda Avaliação do Ensino Superior (RJAES - Lei
mocraticidade no funcionamento de universinº 38/2007), a revisão do Estatuto da Carreidades e politécnicos.
ra Docente do Ensino Universitário (ECDU)
e do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico (ECDSEP) em 2009, com a opReferências bibliográficas:
ção de não realizar semelhante revisão no
caso do Estatuto da Carreira de Investigação
Bomam, Julia (coord.) (2017). 2017 Career
Científica (o ECIC data de 1989).
Tracking Survey of Doctorate Holders – proA importância deste conjunto de leis é
ject report, Strasbourg: European Science
salientada por Nóvoa (2018) quando indiFoundation.
ca que é precisamente todo este acervo legislativo que contribui para implementar
Clark, Marie (2015). Creating a Supportiem Portugal a agenda da modernização, a
ve Working Environment in European Higher
qual visa promover a empregabilidade enEducation, Brussels: Educational Internatiotre os cidadãos europeus e a competitividanal Research Institute.
de internacional do sistema de ensino superior europeu, valorizando a eficiência, a
Nóvoa, António (2018). A Modernização
prestação de contas, a avaliação e a qualidadas Universidades. Memórias contra o Temde como vocabulário e lógica predominanpo. In Revista Portuguesa de Educação, 31
tes. Ora, este contexto de regulamentação do
(Número Especial), 10-25.
ensino superior e ciência tem contribuído
para reconfigurar as instituições, as condições de trabalho e culturas profissionais dos
docentes e investigadores. Essas reconfigu-
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Iniciativas
Atuais
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PROGRAMA

APRESENTAÇÃO

MANHÃ

O MODELO
O Fórum de Ensino Superior e Ciência é organizado pelo SNESup e constitui-se como um
espaço de debate deliberativo, aberto e participativo que visa contribuir para a identificação dos desafios que hoje se colocam ao ensino superior e ciência, bem como para a definição de estratégias de ação para os enfrentar.
Trata-se de uma iniciativa que, para além
dos docentes e investigadores, convoca a participação de atores políticos, de responsáveis
institucionais, de associações académicas, de
antigos alunos e diversas partes interessadas
no Ensino Superior e Ciência.
Em termos de organização, este evento segue o modelo de reunião de partes interessadas. Trata-se de um modelo que tem vindo a
ser desenvolvido por várias organizações internacionais e que privilegia a interação entre
os diversos intervenientes.
Em vez do modelo expositivo habitual (baseado na lógica dialética do lectio e disputatio),
desenvolve-se uma lógica de trabalho colaborativo, em que as diversas partes interagem para
encontrar soluções para as questões colocadas.
Nessa interação há espaço para verificar as
possibilidades de consensos, incluindo o acordo em discordar. São também testados mecanismos deliberativos não vinculativos, que
permitem perceber os sentidos de opinião das
diversas partes interessadas.
Para cada questão são propostos dois exercícios que permitem recolher conceitos e tópicos, compreender ordens de prioridade e
questões a manter e a alterar, sendo estes
exercícios uma forma de colocar as partes interessadas em contacto direto, com vista a um
propósito concreto.
Os intervenientes estão distribuídos em diferentes mesas, procurando-se que em cada
mesa haja uma distribuição equilibrada entre
as diversas partes interessadas.
Os resultados do trabalho de cada mesa são
expostos no final de cada exercício, abrindo-se
de seguida um debate com a participação dos
diversos intervenientes.

9:30
Registo
10:00
Apresentação do Fórum
10:15
Que desafios existem atualmente para
assegurar e desenvolver a massa crítica?
11:15
Intervalo
11:30
Como potenciar a produção académica
e científica?
13:00
Intervalo para almoço
TARDE
14:30
Que modelos organizacionais para as
instituições de Ensino Superior e Ciência?
15:45
Intervalo
16:00
Como promover as interações entre
instituições de Ensino Superior e Ciência,
comunidades e sociedade?
17:30
Encerramento

O OBJETIVO
O Fórum do Ensino Superior e Ciência procura fortalecer o cruzamento de opiniões e
DOI: 10.26329/2019.64/65.9
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Iniciativas

perspectivas das diversas partes neste setor.
Através desse diálogo é possível não só identificar desafios emergentes e preocupações políticas, como verificar possíveis soluções para
alguns impasses.
Como tema para este primeiro Fórum escolhemos a Ambição. Com este tema pretendemos que se possa perspectivar o futuro do
Ensino Superior e Ciência, numa lógica positiva e de crescimento, motivando uma espiral de desenvolvimento para o setor.
Neste âmbito colocamos quatro questões
que procuram trabalhar soluções para quatro temas fundamentais: as pessoas, a produção, a organização e a interação com o meio
envolvente.
Através dessas quatro questões pretendemos compreender e trabalhar sobre os condicionamentos que se têm sentido em relação
ao desenvolvimento da massa crítica, da produção científica e académica, das organizações e da relação com a sociedade.
Dentro do quadro da orientação para a ambição, pretendemos também encontrar soluções para esses condicionamentos, compreendendo de clivagem e de pontos de contato.
Ao estabelecer um programa de interação
entre as partes, esperamos desenvolver um
espaço de diálogo social, que permita ultrapassar constrangimentos dos mecanismos formais de concertação, promovendo o desenvolvimento de redes de contacto (networking).
Tendo em conta os constrangimentos colocados pelos modelos habituais de reunião,
pretendemos que o Fórum permita desenvolver uma lógica de trabalho mais atual e dinâmica, que permita o desenvolvimento de contributos pelo diálogo e interação.

OS INTERVENIENTES
Como partes interessadas no Ensino Superior
e Ciência identificamos responsáveis políticos
com ação neste setor; dirigentes de estabelecimentos de ensino superior; dirigentes de laboratórios e unidades de investigação; representantes de sindicatos e movimentos sociais ligados às questões da Ciência; dirigentes de associações académicas e representação de estudantes; dirigentes de empresas; representantes do pessoal académico e científico; representantes de fundações e centros de investigação e desenvolvimento; gestores de Ciência;
comunicadores de Ciência.

SESSÕES DE TRABALHO
SESSÃO 1

QUE DESAFIOS EXISTEM ATUALMENTE
PARA ASSEGURAR E DESENVOLVER A
MASSA CRÍTICA?
Apresentação
A atual legislatura tem vindo a ser marcada
pelo debate sobre a precariedade de docentes e investigadores.
Se é certo que o enquadramento laboral
da qualificação avançada possui relação com
a realidade do tecido económico e social português, bem como o aumento exponencial
do número de doutorados, não deixa de ser
necessário perceber quais as medidas que o
próprio setor do Ensino Superior e Ciência
deve tomar para aumentar a sua ambição em
termos de massa crítica.
Também é verdade que esta realidade laboral não se resume apenas à questão da precariedade, envolvendo questões várias.
É por isso importante conhecer qual a visão das partes interessadas sobre:
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▪ perspectivas de trabalho para os atuais
estudantes e seu enquadramento nas
dinâmicas de investigação;
▪ mecanismos de acesso à carreira e
funcionamento dos concursos;
▪ perspectivas de desenvolvimento das
carreiras;
▪ atualização dos sistemas de avaliação de
desempenho;
▪ apoios humanos e materiais.
Objetivos
Identificar os desafios ao desenvolvimento
da massa crítica no ensino superior e ciência, reunindo contributos das partes interessadas sobretudo sobre o que deve ser alterado e mantido no sistema atual.
Exercícios
Inquérito/deliberação.
Trabalho em grupo para identificação de
prioridades de ação.

SESSÃO 2

COMO POTENCIAR A ATIVIDADE
ACADÉMICA E CIENTÍFICA?
Apresentação
Apesar dos bons resultados em termos de aumento do número de publicações, patentes,
revisões e outras métricas, nem sempre tem
sido claro como é que estes elementos de avaliação quantitativa da produção se ligam com
a direção da produção académica e científica.
Esta ligação sobre o sentido da produção
académica e científica possui também relação
com o sistema de financiamento, com a liberdade e autonomia dos produtores de conhecimento, bem como na ligação (e compreensão)
entre as diversas partes interessadas.
É assim importante não só compreender
qual o caminho que as partes interessadas
consideram que deve potenciar a produção
académica e científica, como compreender
qual a direção dessa mesma produção.
Nesta temática importa analisar:
▪ o sistema de financiamento;
▪ a liberdade e autonomia;
▪ a ligação entre as partes interessadas.

Objetivos
Desenvolver a interação entre as partes interessadas por forma a compreender não só
formas de potenciar a produção académica e
científica, como de identificarem o que constitui e qual o sentido desta atividade.
Exercícios
Identificação individual de propostas e partilha colaborativa.

SESSÃO 3

QUE MODELOS ORGANIZACIONAIS PARA
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
E CIÊNCIA
Apresentação
Passados mais de dez anos sobre a publicação do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior (RJIES), e num momento em
que está previsto o debate do Projeto de Lei
de Regime Jurídico das Instituições que se Dedicam à Investigação Científica, é importante
ouvir as partes interessadas sobre a organização do sistema.
A importância desta reflexão é reforçada pela forma como o RJIES procurou incrementar a participação de partes interessadas no governo dos estabelecimentos de ensino superior.
Importa que as partes interessadas possam analisar como se articula esta estratégia
de ambição com:
▪ os modelos de organização;
▪ a dimensão das organizações;
▪ o envolvimento e participação nos processos de decisão;
▪ a qualidade da democracia interna.
Objetivos
Conhecer a visão das partes interessadas sobre os modelos de organização das instituições, identificando características que o modelo deve possuir e analisando os constrangimentos e oportunidades, bem como o que
deve ser mantido e alterado.
Exercícios
Trabalho de grupo de identificação de características. Análise de 4 quadrantes.
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Testemunhos Fórum
Ensino Superior e Ciência
SESSÃO 4
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COMO PROMOVER AS INTERAÇÕES ENTRE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E
CIÊNCIA, COMUNIDADES E SOCIEDADE?
Apresentação
As atividades de extensão são cada vez mais
uma realidade. Elas incorporam a ideia do
papel institucional da universidade na sociedade e da sua capacidade de introdução de
mudanças.
A ideia de extensão remonta às Land-grant Universities, em que, pela troca da cedência de terrenos, o governo dos E.U.A. implementou programas de apoio aos agricultores, com a deslocação de especialistas, intensificando a relação entre as universidades e
as comunidades rurais.
Com o Movimento de Córdova, a extensão
intensificou-se, com a ligação à assistência
social às comunidades, as universidades populares, os cursos livres disponíveis às comunidades locais, bem como a ligação às preocupações e interesses de cada país.
Hoje, a extensão já não é apenas o transporte e aplicação do conhecimento da universidade, sendo também o conhecimento
das particularidades locais, num processo de
socialização da própria Universidade.
Importa compreender qual a opinião das
partes interessadas sobre a direção em que
pode ser desenvolvida a extensão, incluindo:
▪ promoção do emprego qualificado,
▪ transferência de conhecimento;
▪ divulgação da ciência.
Objetivos
Recolher os contributos das partes interessadas sobre a direção do desenvolvimento da
extensão universitária.
Exercícios
Trabalho de grupo de definição de tópicos e
sua prioridade.

Sem prejuízo da divulgação das conclusões do
Forum a fazer oportunamente, deixamos aqui
alguns testemunhos que os participantes nos
fizeram chegar.

“

Foi uma enriquecedora experiência tanto em
termos pessoais como profissionais.
Quanto ao meu testemunho, gostaria de
o dividir em temas:
1. O modelo: Penso ter sido uma
abordagem muito interessante e que muito
ajudou à participação e discussão dos
assuntos.
2. Os Temas: Sem duvida pertinentes e
bem fundamentados. Só faria uma sugestão
de tentar focar mais os temas e os resultados.
3. Os intervenientes: A mistura de
opiniões (docentes, dirigentes, estudantes,
empresas, etc.) é muito importante para uma
visão holística e para o encontro de soluções.
4. O local: Espaço amplo e confortável.
Boa organização.
Pelo exposto, dou-vos os parabéns pela
iniciativa, pela sua concretização e pelo
resultado. Sem duvida algo a repetir.”
Alberto Pereira (Mobiqueue)

“

Achei muito interessante a forma como
organizaram os trabalhos, o que resultou
em boas discussões, estruturadas e onde foi
possível compaginar diversidade de opiniões.
A temática não podia ser mais atual e de
todo o interesse para todos os stakeholders
do sistema de ensino em Portugal, desde
logo para as empresas que apostam no
conhecimento como primeiro fator para
diferenciação da sua oferta.”
Ângelo Ramalho
(Chief Executive Officer EFACEC)
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“

Tive muito gosto em participar no Fórum de
Ensino Superior e Ciência, em representação
do CDS-PP.
A apreciação global que faço é muito
positiva: no que respeita ao formato, de
discussão orientada em pequenos grupos
de composição heterógena; quanto aos
temas escolhidos e mecanismos variados de
produção de “outputs”; em relação à forma
como se conseguiu uma discussão não
condicionada e aberta dos diferentes pontos
de vista – que são realmente diversos.
Fizeram falta a este fórum mais

“

Fórum SNESup Ensino Superior e Ciência 2019:
Uma Iniciativa Inovadora e Essencial
O Fórum de Ensino Superior e Ciência
organizado pelo SNESup no passado dia 6 de
abril de 2019 no Centro Cultural de Belém,
cumpriu o seu propósito de se constituir
“como um espaço de debate deliberativo,
aberto e participativo que visa contribuir para a
identificação dos desafios que hoje se colocam
ao Ensino Superior e Ciência, bem como para
a definição de estratégias de ação para os
enfrentar.”.
Está o SNESup de parabéns com a
organização desta iniciativa, e muito em
particular a sua Direção que a corporizou e
levou a bom porto. Os meus sinceros parabéns
pela ousadia! Da ideia aos mais pequenos
detalhes que atenderam cuidadamente.
Parabéns!
O mérito principal desta iniciativa esteve,
estou em crer, na chamada à participação de
diversos responsáveis e atores académicos,
políticos, sociais e institucionais. A riqueza
da partilha e debate proporcionados pela
diversidade de participantes foi decisiva para
que se possa olhar para o Ensino Superior e
Ciência de diversos ângulos. Se as discussões
entre docentes e investigadores (apesar de
restritas e fugazes) redundam frequentemente
em debates estéreis, a abertura à sociedade, o
saltar o muro da Academia parece-nos cada vez
mais urgente para que esta não impluda sobre
si própria convencida de que só ela é parte
interessada nas questões do Ensino Superior
e Ciência, esquecendo-se que o seu papel se
cumpre apenas fora de si.

responsáveis pelas instituições, para
que pudéssemos saber das suas visões
e constrangimentos, assim como mais
elementos externos ao SCTN, para questionar
o que tomamos por rígido e inamovível.
Para sessões futuras, acharia vantajoso,
quando aplicável, uma apresentação prévia
de experiências/soluções de outros países,
como “food for thought”.”
Ana Rita Bessa (Deputada do Grupo
Parlamentar do CDS-PP)

Este foi, assim, sem dúvida, um dos pontos
mais positivos desta iniciativa: a partilha e
debate entre diversas partes interessadas e
que raras vezes se sentam à mesma mesa para
ouvir, conhecer e dialogar.
Se o tema geral “A Ambição do Ensino
Superior e Ciência” foi o mote de partida, as
temáticas das sessões permitiram conduzir
o debate para quatro áreas que são bastante
caras ao sistema e em particular aos docentes e
investigadores (alma mater do SNESup).
Mas mais do que simplesmente promover
o debate procurou-se vincar o seu registo. Os
diversos exercícios tornaram-se ferramentas
interessantes para deixar o conjunto de notas
possíveis sobre cada um dos temas tratados.
Cada mesa pôde no final de cada debate
apresentar as principais reflexões (e possíveis)
sobre as matérias às demais.
Permitam-me a ousadia de deixar, à laia de
sugestão para enriquecer futuras iniciativas
deste cariz (mas que não retiram o brilho ao
realizado), duas notas: a) proporcionar mais
tempo de debate por cada tema (intra-mesa),
incluindo também um espaço mais alargado
para debate cruzado entre mesas (intermesas); b) troca de participantes entre temas
com vista a permitir uma maior diversidade
de opiniões e debate mais enriquecedor entre
mais intervenientes.
Renovo os parabéns pela iniciativa e
o agradecimento pela oportunidade em
participar!
António Vicente (Univ. da Beira Interior)
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“

Foi um prazer ter participado no Fórum.
Foi para mim uma oportunidade única de
ouvir diferentes posições, das diversas
partes interessadas no ES, sobre os vários
problemas que o afectam e de defender,
justificando, os meus pontos de vista.
Acho que o modelo utilizado contribuiu
de modo relevante para o sucesso do evento.
Da reunião trago algumas ideias mais
consolidadas de que saliento duas: (1) a
questão do financiamento é uma problema
chave e condiciona as respostas a todas
as outras questões, com especial relevo
para a situação das pessoas; (2) existe uma
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“

O Fórum de Ensino Superior e Ciência,
organizado pelo SNESUP, foi um evento
particularmente interessante no qual foi
possível sentar à mesma mesa, num registo
de participação democrática e paritária,
professores, investigadores, deputados,
empresários e a FCT, para tentar traçar um
diagnóstico integrado do estado do ensino
superior e da ciência em Portugal, e propor
soluções para o futuro.
Acredito numa sociedade onde se
assegurem as condições para que a
investigação e o ensino superior sejam
plurais, respeitem a autonomia de
pensamento e a especificidade de cada área
e, ao mesmo tempo, todos reconheçam a
importância desta área para o futuro, e todos
possam contribuir para a fortalecer.
Nesse sentido, acho muito importante que
se façam eventos como este, onde a voz de
todas as partes interessadas pode ser ouvida.“
Gonçalo Marcelo (UCoimbra)

dificuldade real em entender as IES como
locais em que se promovem bens públicos,
de que resultam pontos de vista sobre as
IES que se ligam a posições de natureza
empresarial.
Dito isto, creio que o modelo pode ser
melhorado, nomeadamente através da
redução do número de assuntos a discutir,
e da existência de um maior espaço para
debate entre todos os intervenientes.
Fico naturalmente disponível para
próximos eventos organizados pelo SNESup.”
Ernesto Costa (UCoimbra)

“

Mais uma vez agradeço, em nome do Núcleo
de Bolseiros do IPMA, o convite feito pela
Direcção do SNESup.
Faço o testemunho sobre o evento a título
pessoal.
Como bolseira a fazer investigação num
Laboratório do Estado, começo por valorizar a
iniciativa do SNESup ao procurar juntar num
grupo de discussão um conjunto tão variado
de pessoas ligadas à ciência a à investigação,
considerando incluir pessoas fora do circuito
do Ensino Superior. O formato adoptado para
o evento revelou-se bastante adequado, não
só para manter a informalidade desejada,
como para estimular a discussão e troca,
dentro de cada grupo e entre grupos, de
opiniões e ideias, muitas vezes opostas mas
nunca impostas.
Dada a riqueza de conteúdos formais e
informais que se geraram naquelas curtas
horas de um dia tão cheio, fico à espera que o
SNESup partilhe as conclusões não só com os
participantes mas publicamente porque uma
das urgências apontadas no quarto exercício
foi, de facto, a necessidade de melhorar
a interacção da Ciência com o público
em geral de modo a informar e educar
sobre a importância do sistema científico
e tecnológico. Esse será um dos possíveis
caminhos para propulsionar o investimento
público e privado em I&D.”
Inês Farias (Núcleo de Bolseiros do IPMA)
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“

Parabéns pelo formato do evento. O evento
conseguiu sentar à mesma mesa e ao
mesmo nível pessoas de vários quadrantes
e pô-las a trocar opiniões de forma
aberta. Isto é essencial para aumentar a
confiança mútua, para que se confrontem
os verdadeiros problemas e para que haja
mudanças sustentáveis no sistema de
investigação e ensino superior.
Numa próxima edição sugiro tentarem
incluir ainda mais pessoas de fora do sistema
que consigam ver os problemas de outro
ângulo e questionem o “status quo” - o
desconforto que isso pode causar é essencial
para que haja mudança.”
João Abril de Abreu (Outsystems)

“

Do ponto de vista pessoal gostei e aprendi
imenso.
O formato das discussões foi interessante
e é de manter em futuros eventos.
Uma sugestão seria que se escolhesse
um relator por mesa e por tópico. E que
sejam esses relatores que em conjunto com
o SNESUP fizessem um apanhado do que
de mais importante se discutiu - garantir
que os outputs deem origem a um (ou mais)
documentos bem estruturado(s) e com
recomendações seria uma mais valia.”
Joao Relvas (IBMC-UPorto)

“

O evento surpreendeu-me. Pela abordagem,
pela organização e pela variedade de
stakeholders que conseguiu reunir. Não
sabia bem ao que ia, não tinha conhecimento
de nenhum outro nome que também estaria
presente, mas os temas eram pertinentes,
a descrição da abordagem pareceu-me
interessante, decidi arriscar o sábado,
mesmo a custo de alguns rearranjos
familiares.
Não me arrependi, antes pelo contrário.
Acho que fazer verdadeira política científica
devia passar por muitos mais eventos
deste género, os quais deviam ser mais a
normalidade em vez da raridade. Apreciei
a informalidade, as reais possibilidades
de interação com pessoas representando
grupos de interesse muito diversos,
alguns com bastante experiência e/ou
responsabilidade. Acho que era agora
importante fazer algo com a informação
recolhida. Por um lado, penso que o exercício
na sua globalidade é uma boa auscultação
dos problemas e desafios atuais, que pode
de alguma maneira ajudar a conduzir as
áreas de ação do sindicato. Por outro lado,
acho que saíram do evento algumas ideias
exploratórias para problemas existentes, que
era importante “agarrar”. Da minha parte, os
meus sinceros parabéns!
Gostaria que me mantivessem a par dos
desenvolvimentos futuros do Fórum.
Até uma próxima,
Margarida Trindade (ITQB)

“

Quero, em nome do Bloco, dar os parabéns
pela organização do evento. Superou as
expectativas!
Cumprimentos, ”
Luís Monteiro
(Deputado Grupo Parlamentar do BE)
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Iniciativas

“

Agradeço o convite e o cuidado colocado em
toda a iniciativa.
O SNESUP está claramente de Parabéns!
Tratou-se de uma iniciativa onde conseguiu
envolver atores muito diversos, de todo o
território, que, graças aos temas escolhidos
e às dinâmicas de grupo permitiu um debate
e um conhecimento mais aprofundado
do que o habitual neste tipo de Fóruns. O
conhecimento mútuo e a confiança são
pilares fundamentais na construção de redes
colaborativas.
Valeu a pena! Ficamos a aguardar as
conclusões.”
Margarida Mano
(Deputada do Grupo Parlamentar do PSD)
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“

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer
o convite para participar no Fórum Ensino
Superior e Ciência. Permitam-me usar um
tom informal neste email. A minha presença
no Fórum do passado dia 6 Abril foi uma
experiência muito positiva e bastante
diferente de outros debates sobre Ciência
em que já participei. O formato de mesas
foi sem dúvida muito mais enriquecedor
do que a disposição clássica de audiência
sentada em filas de cadeiras. No que diz
respeito à mesa onde fiquei, constatei com
agrado que éramos nove pessoas com
cargos profissionais bastante diferentes
e que se complementavam de forma
muito interessante. Todos estiveram com
espírito aberto, podendo expressar-se sem
qualquer constrangimento. A presença da
Presidente da FCT foi particularmente útil
pois pudemos dizer-lhe directamente aquilo
que pensávamos e o que nos precupava. Os
coffee breaks também foram muito úteis para

“

O Fórum foi uma iniciativa do SNESUP de
elevada qualidade, que está a ter impacto
nas diversas partes interessadas do Ensino
Superior e Ciência.
Penso que consolidámos a nossa
capacidade de intervenção, como mostra
as diversas mensagens que recebemos
(mesmo aquela que vinda de um apelidado
sócio fundador do SNESUP, que entretanto
deixou de o ser. Assim, ao Gonçalo e aos
colegas mais diretamente envolvidos com
a organização do fórum deixo os meus
parabéns.”
Romeu Videira (ICTA - UPorto)

falar com outras pessoas, nomeadamente
deputados. Penso que essencialmente se
notou que, apesar de todas as dificuldades
que existem na Ciência, estamos de alguma
forma em união e com vontade de resolver
os vários problemas. Saí do CCB nessa
tarde com um espírito positivo, o que é
muito raro no meu caso, pois sempre saio
destes encontros com a sensação de perda
de tempo. Não foi o caso desta vez. Houve
diálogo aberto, e senti que existe vontade de
mudança e não apenas de fazer diagnósticos.
Deixo ainda uma nota positiva quanto ao
local escolhido, muito agradável, e de fácil
estacionamento.
Gostaria que houvesse uma nova sessão,
talvez mais focada em encontrar soluções
pragmáticas para os problemas existentes.
Muito obrigada mais uma vez pela
iniciativa.
Rita Abranches (ITQB)
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“

O Fórum há muito esperado pelos sindicalistas
do SNESup…e não só!
Há uma linha distintiva no SNESup que
deve ser valorizada e reconhecida por todos:
o nosso sindicato tem sempre abordado os
problemas do ensino superior e da ciência
de uma forma global e não esquecendo
nenhum dos atores ou parte interessada,
chamando à responsabilidade todos aqueles
que intervêm no sistema. Tem conseguido
equilibrar as questões de âmbito mais
sindical com a abordagem de temas de
fundo que influenciam as políticas de ensino
e investigação. Tem sido evidente, ao longo
dos mandatos das diferentes Direções, o
esforço para uma atuação persistente aos
vários níveis do poder e da decisão.
Este Fórum corporiza, de forma
interessante, uma ideia que vem sendo
forjada através de iniciativas anteriores,
mas ainda não completamente conseguida:
colocar à mesma mesa e sem filtros ou redes,
as diversas partes interessadas para uma
discussão franca e séria.
Mais do que reivindicações pontuais e
vitórias isoladas, o SNESup é um sindicato
que luta por políticas e compromissos que
envolvam todos os intervenientes, sempre
com a pretensão de que é possível satisfazer
todas as partes interessadas (mesmo que tal
se possa considerar uma ingenuidade).
Sabemos que nem todos têm o mesmo
nível de responsabilidade, mas também é
importante que alguns não fujam às suas.
Em todos estes momentos de troca de
argumentos e identificação de problemas,
tem sido notória a ausência dos responsáveis
intermédios do sistema de ensino e
ciência, nomeadamente, os senhores
presidentes e reitores, atores principais na
operacionalização das políticas e na chamada
de atenção aos governos (justiça seja feita

à FCT que se empenhou na participação
no Fórum). Para o SNESup o governo e o
Ministro não são os culpados de tudo!
O SNESup tem conseguido relevar o
papel da Assembleia da República e das
organizações representativas dos diversos
interesses, dando assim um contributo
importante para uma democracia mais
saudável e participada. Também no que
concerne aos próprios professores e
investigadores a sua ação tem sido essencial
para um sindicalismo mais responsável,
interveniente e cidadão.
O modelo de dinâmica de grupo funcionou
bem, embora sempre com as dificuldades
conhecidas ao nível da gestão do tempo.
Todos se sentiram bastante à vontade e os
temas geraram discussão e troca acesa de
opiniões.
Fiquei apenas com a sensação de que
poderia ter havido maior presença de colegas
sindicalistas, mas compreendo a necessidade
de manter algum equilíbrio e, eventualmente,
limitar um pouco a dimensão (em termos de
participantes) do acontecimento, dada a sua
novidade.
Tenho participado em inúmeras sessões
deste tipo em contextos completamente
diferentes, e concluo que a maior vantagem
tem a ver com uma maior abertura para
aceitar e compreender a opinião de outros,
ajudando simultaneamente, a melhorar
a nossa argumentação e capacidade de
comunicação.
Parabéns ao SNESup e à sua Direção!
Rui Pulido Valente
Engenheiro Mecânico, ex-docente do
Instituto Politécnico de Portalegre.
Presidente da Fundação Pulido Valente
e Presidente da Comissão Setorial para
a Educação e Formação do IPQ.
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PARECER
ASSUNTO:
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro 		
que estabelece o Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES)

ENSINO SUPERIOR

jan/fev/mar e abr/mai/jun 2019

QUESTÃO COLOCADA:
Uma vez que a Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro prevê no
seu artigo 185.º que a respetiva
aplicação é objeto de avaliação
cinco anos após a sua entrada
em vigor e que tal avaliação não
foi efetuada (ou, pelo menos
concluída), questiona-se sobre
se existem consequências legais
para tal falta, bem como, se
existem medidas legais para
pressionar a avaliação da
aplicação do diploma, podendo
considerar-se que esta é
obrigatória.
Pretende-se saber, também, se
efetuada a avaliação, o diploma
terá que ser revisto.

INTRODUÇÃO
A Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro estabeleceu o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (adiante RJIES).
Pode ler-se no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º
62/2007, de 10 de setembro que: “A presente lei estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, regulando designadamente a sua constituição, atribuições e organização, o funcionamento e competência dos
seus órgãos e, ainda, a tutela e fiscalização
pública do Estado sobre as mesmas, no quadro da sua autonomia.”.
Ora, o artigo 185.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro dispõe que “A aplicação da
presente lei é objecto de avaliação cinco
anos após a sua entrada em vigor.” (negrito nosso).
Isto significa que em 2012 deveria ter-se
iniciado o processo de avaliação da aplicação do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior.
Porém, volvidos doze anos tal avaliação encontra-se por fazer e os ajustamentos e alterações que se mostrem necessários fazer através
da revisão do diploma não foram feitos.
DESENVOLVIMENTO DO TEMA
Atendendo ao caráter inovatório de muitos
dos aspetos regulados pela Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro (RJIES), designadamente, no
que respeita às vantagens e desvantagens da
adoção do regime fundacional que na data
da aprovação do RJIES criou profunda discussão e discordância, a avaliação da aplicação da lei torna-se premente com vista à revisão do diploma.
Do mesmo modo, questões como os poderes de tutela, sistema binário do ensino
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superior, entre muitas outras, implicavam
não só a avaliação do diploma como, diga-se,
uma revisão profunda.
Na verdade, as questões levantadas pela
autonomia das Universidades e do Politécnico, a opção por dois sistemas de ensino superior, são questões que implicam profunda reflexão com vista à tal avaliação imposta pelo
artigo 185.º do RJIES.
Tal avaliação há-de, depois, conduzir naturalmente às alterações que se mostrem necessárias introduzir por via legislativa.
Mal se compreende que num ordenamento jurídico em que as alterações, revisões e
revogações legislativas são uma constante, o
RJIES continue sem ser revisto quando tal revisão se mostra urgente.

“Porém, volvidos doze
anos tal avaliação
encontra-se por fazer e os
ajustamentos e alterações
que se mostrem
necessários fazer através
da revisão do diploma
não foram feitos.”
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Ora, a avaliação da aplicação do diploma
insere-se na função administrativa do Estado, competindo ao Ministério da Educação e
Ciência, enquanto entidade que Tutela o Ensino Superior, providenciar que a mesma
seja realizada.
Já quanto à revisão do diploma trata-se da
função legislativa.
A questão que se coloca quanto à avalia-

tal avaliação seja efetivamente realizada.
Sendo certo que, tal avaliação, terá sido
cometida ao Conselho Nacional de Avaliação que é um órgão consultivo que funciona junto do Ministério da Educação e Ciência, a verdade é que, a mesma não se mostra realizada.
A este nível há que concluir que, configurando o artigo 185.º do RJIES uma norma
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“A verdade é que a revisão do RJIES há muito que devia
ter sido efetuada, uma vez que independentemente de
a avaliação da aplicação do diploma estar, ou não,
realizada, é óbvio para todos os que vivem ou conhecem a
realidade do ensino superior que a aplicação concreta do
RJIES provocou enormes desvios naqueles que terão sido os
objetivos do legislador.”
ção é a de saber, em suma, que mecanismos
poderão ser utilizados para obrigar a que
seja efetivamente realizada uma avaliação
séria e atual da aplicação do RJIES que seja
suficientemente rápida para que os resultados não se percam pelo decurso do tempo.
Note-se que a obrigatoriedade da avaliação nos parece óbvia, porquanto o artigo
185.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro se
assume como norma imperativa1.
De facto, basta atentar na redação introduzida pelo legislador que utilizou a seguinte formulação: “A aplicação da presente lei é
objeto de avaliação cinco anos após a sua entrada em vigor”, portanto o legislador decidiu impor que tal avaliação fosse realizada.
(sublinhado e negrito nosso).
Ora, a avaliação da aplicação do RJIES tinha em vista (tem) a revisão/alteração do diploma que se mostrasse pertinente à luz das
conclusões a que se chegasse através da avaliação, bem como, as decorrentes obviamente do processo legislativo.
Certo é que, não existindo uma avaliação da aplicação do diploma completa e
atual coloca-se a questão de saber como
se pode pressionar ou mesmo impor que

imperativa, os docentes, as associações sindicais do setor (e até as instituições) podem
apresentar pedidos (requerimentos) para
que tal avaliação séria, atual e profunda seja
realizada e, não o sendo poderão recorrer à
via judicial, maxime à ação de condenação à
prática do ato devido.
E, porque não dizê-lo também através do
recurso à Intimação para Proteção de Direitos Liberdades e Garantias, cujos requisitos
legais apertados têm sido, no entanto, generosamente interpretados e aplicados pela jurisprudência.
Certo é que, in casu, se afigura estarmos
perante grave omissão por parte dos órgãos
do governo responsáveis por providenciar
que a avaliação seja efetuada.
E, ao falar em omissão há forçosamente
que referir que os Órgãos/Ministério ou Ministérios responsáveis incorrem em responsabilidade civil2.
A realização da avaliação terá, evidentemente como escopo a revisão do diploma,
porquanto é consabido que se torna premente a revisão do RJIES não se compreendendo
a demora em tal avaliação.
Deste modo, no caso concreto também

1
Norma imperativa –
Norma legal que contém
um preceito que se impõe
directa e imediatamente
aos sujeitos privados, sendo
insusceptível de ser afastada
por vontade destes.
(Cfr. Ana Prata, Dicionário
Jurídico, Volume I, 5.ª
Edição Almedina, pág. 951).
2
O Regime da
Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado
e Demais Entidades
Públicas, foi aprovado
pela Lei n.º 67/2007,
de 31 de dezembro.
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a obrigação de proceder às revisões que se
mostrem necessárias se assume como imperativa, isto é, como um verdadeiro ónus
para os órgãos legislativos competentes.
A verdade é que a revisão do RJIES há
muito que devia ter sido efetuada, uma vez
que independentemente de a avaliação da
aplicação do diploma estar, ou não, realizada, é óbvio para todos os que vivem ou conhecem a realidade do ensino superior que a
aplicação concreta do RJIES provocou enormes desvios naqueles que terão sido os objetivos do legislador.
Muito provavelmente, alguns ficarão chocados ao ler que, na nossa perspetiva existe “um
excesso de autonomia”, desde logo decorrente
do escasso poder de intervenção da tutela.
Desde logo, a forma como as eleições
dos reitores e presidentes são organizadas, quiçá, as mais das vezes conseguindo
aqueles reitores e presidentes manobrar a
composição dos conselhos gerais de forma
a que, em vez de uma supervisão efetiva e

independente, os mesmos são órgãos amorfos ou mesmo a funcionar com a ingerência dos reitores ou presidentes da instituição desvirtuando, reduzindo ou mesmo eliminando o princípio da separação de poderes entre órgãos3.
Além disso, algo de errado foi sucedendo
após a entrada em vigor do RJIES, bem como
dos Estatutos das Carreiras nas versões de
20094, sendo notório que atualmente não
existe uma verdadeira carreira académica.
É visível o deficiente número de professores associados e catedráticos (ou coordenadores e coordenadores principais), assentando muitas instituições o seu funcionamento em termos de docência na contratação de docentes convidados com tudo o que
isso implica em termos de precariedade,
acarretando a desmotivação e o desinvestimento profissionais.
Estas realidades, conjugadas com o excesso de Regulamentos existentes em cada
instituição, o deficiente e injusto sistema de

3
Nos termos do artigo
82.º do RJIES o Conselho
Geral tem importantes
competências,
designadamente, nos
termos da alínea e) do n.º1
“Apreciar os actos do reitor
ou do presidente e do
conselho de gestão.”
4
O ECDU foi alterado pelo
DL n.º 205/2009, de 31 de
agosto e Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio e o ECDESP
pelo DL n.º 207/2009, de
31 de agosto e pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio.
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avaliação de desempefundadas na omissão
nho e os fracos poderes
de legislar.
de intervenção da tute- “Mostra-se, pois, essencial
Em conclusão, a
la, a par de muitos exavaliação da aplicação
que a avaliação da
cessos cometidos nas
do Regime Jurídico do
contratações de docenaplicação seja efetuada/ Ensino Superior é obrites convidados, evidengatória porque inserta
concluída, seguindo-se
ciam que a avaliação
em norma legal com
da aplicação do RJIES
caráter imperativo.
com urgência para o
só pode mostrar que
Deste modo, não
processo de revisão do
existe uma premente
sendo efetuada a renecessidade de revisão
diploma, efetuando-se no ferida avaliação poda Lei n.º 62/2007, de
derão ser utilizados
quadro parlamentar as
10 de setembro.
diversos
mecanisPergunta-se o que
mos,
designadamente
necessárias alterações.”
se pode fazer para que
judiciais como a ação
a revisão seja uma reade condenação à prálidade:
tica do ato devido.
Forçar a que seja feita/concluída a avaliaQuanto à revisão do diploma, constação de aplicação do diploma e, estando esta
tando-se, através da avaliação, que é nefeita, o Governo deve apresentar à Assemcessário desencadear os necessários mebleia da República propostas de lei com vista
canismos de revisão legislativos, o Goà revisão do diploma, sem prejuízo deste órverno tem o ónus de os desencadear quer
gão de soberania tomar a iniciativa como lhe
apresentando à Assembleia da República
competirá após serem conhecidas as concluprojetos de lei quer fazendo publicar os
sões da avaliação.
Decretos-Leis, em matérias não reservaNão o fazendo, poderão os docentes afetadas à Assembleia da República6.
Salienta-se, ainda, que os docentes e
dos e as associações sindicais, por exemplo,
associações sindicais poderão apresenapresentar aos partidos políticos propostas
tar queixas à Provedoria de Justiça, bem
de diplomas.
como, reivindicar junto dos partidos políNote-se que mesmo estando a avaliação
do RJIES a ser efetuada pelo Conselho Nacioticos com assento parlamentar que aprenal de Educação, a verdade é que passaram
sentem as necessárias propostas legislatijá doze longos anos sobre a publicação e envas e outras medidas de pressão junto dos
trada em vigor da Lei n.º 62/2007, de 10 de
órgãos de soberania, quer junto da comusetembro.
nicação social.
Mostra-se, pois, essencial que a avaliação
da aplicação seja efetuada/concluída, seguinEste é s.m.o. a nossa posição
do-se com urgência para o processo de revisão do diploma, efetuando-se no quadro parA Advogada,
lamentar as necessárias alterações.
Celeste Cardoso
Repare-se que o Governo pode (no caso,
deve), no quadro das suas competências legislativas, elaborar decretos leis em matérias
não reservadas à Assembleia da República
ou apresentar-lhe propostas de lei5.
Ou seja, os órgãos de soberania com funções legislativas não podem eximir-se das
suas competências sob pena de serem responsabilizados, designadamente através de ações de responsabilidade civil
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5
Cfr. alínea d) do n.º
1 do artigo 197.º da
Constituição da República
Portuguesa.
6
Cfr. alínea a) do n.º
1 do artigo 198.º da
Constituição da República
Portuguesa
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