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Independentemente do ponto de 
vista assumido pelos diversos cola-
boradores deste número, o termo 

precariedade assombra, de modo ine-
vitável, as suas reflexões: precarieda-
de na investigação e precariedade na 
docência, que o mesmo é dizer des-
qualificação de uma profissão sobre 
a qual impende um elevado nível de 
exigência. 

Que estímulos se oferecem a quem 
tem a mais elevada responsabilida-
de da formação superior das gerações 
deste país?

Que reconhecimento se confere 
àqueles que fazem investigação e que 
ajudaram Portugal a sair da incómoda 
e vexatória posição dos lugares derra-
deiros?

Que resposta à baixa remuneração 
salarial, à estagnação nas carreiras, 
aos inúmeros escolhos colocados no 
caminho da merecida ascensão que 
poucos alcançam?

Que esperanças para quem cum-
pre e dá o melhor de si todos os dias, 
e se vê vilipendiado? Que prémio al-
cança quem promove a excelência das 
instituições?

Que lenitivo a alguém que olha 
para a sua folha de vencimentos e 
constata que, dez anos depois, mesmo 
auferindo um salário superior em 300 
Euros, afinal recebe menos 200?

Tantas perguntas que ecoam no va-
zio dum sistema a que a Ciência e os 
que nela e por ela laboram tanto, im-
portam tão pouco …!

A insistir na relação paradoxal en-
tre a precariedade sofrida pelos inves-
tigadores e o seu papel decisivo no pa-
norama científico, surge a opinião de 
Filipa Vale, Universidade Líquida , que 
estende a sua observação à fragilidade 
de todos quantos seduzidos por requi-
sitos curriculares leccionam gratuita-
mente, enquanto acalentam perspec-
tivas de futuro ingresso na carreira 

docente ou ainda àqueles que, cons-
tituindo a maior percentagem de pro-
fessores convidados, apenas existem 
para suprir carências advenientes da 
não abertura de concursos.

É a resistência das instituições à re-
novação de docentes e à contratação 
de investigadores que denuncia Jóna-
tas Valença em As ‘Não Carreiras Som-
bra’ . No futuro sombrio que perspec-
tiva para a Ciência em Portugal, o sub-
terfúgio do recurso às APSFL deixa 
dúvidas. De hesitações se tem feito a 
definição de uma política de Ciência 
que tem deixado os investigadores a 
coberto de sucessivas bolsas ou à mer-
cê de escassas percentagens de con-
tratos de trabalho. 

Guiados pelo olhar abrangente de 
Teresa Summavielle, em 30 Anos de-
pois das primeiras Bolsas  de Douto-
ramento sobrevoamos o caminho re-
ferencial da investigação em Portu-
gal, desde a criação da JNICT, naque-
le que constitui um retrato de vicissi-
tudes, de limitações e de relações la-
borais precárias paradoxalmente tra-
duzidas, no contributo para a eleva-
ção dos índices de produção científi-
ca no país.

De exaustão nos fala Rosário Mau-
ritti, em Professores e Investigadores 
em fim de linha : efeitos do congelamen-
to de carreiras nas condições de ingres-
so na reforma, que aponta no sentido 
de que os mecanismos que bloquea-
ram a progressão docente em muitas 
instituições terão impacto na variação 
do valor das aposentações.

Com relevância nos parece tam-
bém a constatação de que o fluxo de 
saída nas categorias docentes de topo 
não vai encontrando correspondência 
na abertura de concursos para catego-
rias análogas.

Gonçalo Leite Velho, em Conse-
quências: a evolução dos mecanismos 
de contratação no ensino superior pú-
blico português pós-RJIES , depois de 
analisar o percurso evolutivo dos regi-
mes de prestação de serviço e da com-
posição das categorias dos docentes 
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de carreira (com contrato por tempo 
indeterminado), conclui pela existên-
cia de diversos desequilíbrios e dis-
funções. É notório o aumento do nú-
mero de convidados nas diversas ins-
tituições de Ensino Superior, bem 
como resulta evidente a desproporção 
numérica das categorias docentes.

Como que a antecipar muitas das 
reflexões dos artigos deste número, 
encontramos algumas das conclusões 
do Forum do Ensino Superior e Ciên-
cia, promovido pelo SNESup no pas-
sado mês de Junho e de que no nú-
mero anterior da Revista demos bre-
ve notícia. Mariana Gaio Alves  des-
creve-nos agora, pormenorizadamen-
te, o modo de funcionamento das ses-
sões, as ideias debatidas e as propos-
tas avançadas.

Em entrevista,  com José Manuel 
Molarinho Carmo, ficamos a conhecer 
o Reitor da Universidade da Madeira 
e o retrato da instituição que governa, 
neste ano que é o da comemoração do 
seu trigésimo aniversário. Enfatizado 
o significado e importante papel des-
ta instituição de ensino na Região em 
que se insere, ficam também eviden-
tes as dificuldades financeiras que as 
condições de insularidade agudizam.

É ainda neste número que assisti-
mos ao epílogo de Relatos do Bule ou 
Jacarandás no Inferno e à decisão to-
mada por Guilherme, o protagonista, 
de suspender a sua actividade acadé-
mica, voltado para uma “janela de fu-
turo que se abriu”. Nos seus leitores, 
fica agora, o desejo de revisitar aquele 
que foi o percurso da personagem ao 
longo dos anos, desde a sua primeira 
aparição na Revista, em Julho/Agosto/
Setembro de 2010.

A Paulo Ferreira da Cunha, expres-
samos o nosso reconhecimento e es-
peramos que continue a querer par-
tilhar connosco a sua criatividade e o 
seu olhar acutilante sobre aquela que 
é a realidade do Ensino Superior e da 
Ciência. 

Nota : a escrita do editorial não segue 
o Novo Acordo Ortográfico
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A carreira universitária encontra-se 
profundamente desregulada e são 
muitas as situações em que o docente 

ou o investigador têm uma posição precária 
e temporária, muito exigente, mas cujo des-
fecho não está na maioria das vezes direta-
mente relacionado com a qualidade do traba-
lho desenvolvido.

A investigação é parte importante da car-
reira universitária, é central na universidade 
e fulcral para o desenvolvimento científico e 
cultural. Porém, e apesar de num modo ge-
ral haver reconhecimento da importância da 
investigação para a universidade, um con-
curso de professor abre se houver carga leti-
va para lecionar, não se há um défice numa 
determinada área de investigação. Para isto, 
muito contribuiu a multiplicidade de bolsas 
de investigação, bolseiros e outros contratos 
de investigação, que durante anos fizeram, e 
continuam a fazer, uma parte muito impor-
tante da investigação da universidade. Seria 
aliás interessante perceber a percentagem de 
trabalhos científicos que não contaram com a 
colaboração ou que não foram integralmen-
te realizados por bolseiros ou investigadores 
precários nas mais variadas áreas científicas. 
Ao longo dos anos, foi criada uma dinâmica 
nas universidades que deu origem a que estes 
trabalhadores precários, concorrendo perio-
dicamente a bolsas e contratos, assegurassem 
com sucesso muitas das tarefas de investiga-
ção, aspeto associado ao aumento do reco-
nhecimento nacional e internacional acerca 
da qualidade das universidades portuguesas. 
O DL 57/2016 e a Lei 57/2017 foram uma lu-
fada de ar fresco, substituindo finalmente as 
bolsas dos doutorados por contratos de tra-
balho, contribuindo para que alguns direitos 
sociais começassem a ser garantidos aos tra-
balhadores científicos. Esse enquadramento 
legislativo prevê a possibilidade da integra-
ção na carreira ao fim de mais seis anos de 
avaliação, mas outros programas anterio-
res, como o Ciência e o Investigador FCT tam-
bém ambicionavam a integração, mas essa 
foi sendo sucessivamente adiada, empurra-
da de programa em programa, de legislação 
em legislação. Promover o Emprego Científi-
co previsto nessa legislação mais recente foi 
uma luta e antevê-se que seja uma outra luta 

A Universidade Líquida

a sua total implementação. E ainda é tão limi-
tada essa legislação, deixa tantos investigado-
res não doutorados fora da possibilidade de 
um contrato… Já para não referir o retroces-
so manifestado nas alterações ao Estatuto do 
Bolseiro de Investigação, onde entre outros 
se pretende voltar a permitir a condição de 
bolseiro aos recém-doutorados. Por que não 
seguir o exemplo de outros países, em que se 
oferece a cada trabalhador, que efetivamen-
te já trabalha, um contrato de trabalho? O 
trabalho científico merece ter os mesmos di-
reitos que qualquer outro trabalho. Noutras 
carreiras não se começa com uma bolsa, com 
descontos mínimos e opcionais para a segu-
rança social, sem possibilidade de acesso a 
subsídio de desemprego, caso se venha a ve-
rificar essa situação. Os anos de precarieda-
de são de tal magnitude, que, ano após ano, 
colegas de outros países perguntam amiúde 
se finalmente determinado investigador tem 
uma posição de trabalho efetiva e frequen-
temente espantam-se com as histórias indi-
viduais dos investigadores, dadas as provas 
que já deram, as posições precárias que acu-
mularam e a instabilidade em que vivem. 

A parte da docência universitária também 
tem as suas vicissitudes, desde os investiga-
dores precários que lecionam gratuitamente 
para ganhar currículo, na esperança de esse 
trabalho ser reconhecido mais tarde, permi-
tindo-lhes alcançar uma posição efetiva nes-
sa instituição, ao recurso à figura do profes-
sor convidado para suprir uma necessida-
de efetiva de docentes. O professor convida-
do deveria idealmente sê-lo em virtude do 
seu percurso profissional relevante, tornan-
do importante a sua partilha com os alunos, 
mas, muitas vezes, estes professores convida-
dos não têm nenhuma outra profissão e são 
também trabalhadores precários da univer-
sidade. Acresce que o recurso a estes expe-
dientes para suprir a evidente falta de pro-
fessores do quadro pode constituir uma fonte 
de endogamia na universidade, devido à au-
sência de concursos regulares que poderiam 
permitir que a universidade beneficiasse de 
candidatos muito mais bem posicionados pe-
dagógica e cientificamente, de acordo com 
critérios e parâmetros nacionais e interna-
cionais reconhecidos. Por outro lado, muitos 
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professores aposentados continuam a lecio-
nar de forma bastante regular e sistemática, 
o que contribui para a não renovação do cor-
po docente e oculta o estado em que se en-
contra o sistema, muito envelhecido e preca-
rizado. É fundamental passar a pasta à nova 
geração e encontrar uma nova forma de co-
laboração dos professores e investigadores 
aposentados com a universidade, mas sem 
bloquear o acesso da geração seguinte a car-
gos efetivos. Seria interessante que, por cada 
professor reformado, um novo entrasse, e, a 
bem da renovação, do rejuvenescimento e da 
modernização da universidade, que a car-
ga letiva libertada fosse assumida pelas no-
vas gerações. É assim um desafio conseguir 
beneficiar de todo o conhecimento acumula-
do dos professores reformados sem impedir 
o ingresso de novos professores. 

As carreiras universitárias perderam a sua 
solidez e estão tão líquidas quanto a socieda-
de líquida de Bauman: os mais novos são pre-
cários, alguns de facto já não tão novos assim 
e muitos, seguramente, já estão a meio da 
sua carreira segmentada por muitos contra-
tos e bolsas; muitos dos que estão na carrei-
ra comme il faut não progridem e são eternos 
professores auxiliares; outros são reforma-
dos e continuam a ocupar os mesmos luga-
res de sempre. O subfinanciamento crónico 
da universidade tem contribuído para que 
o recurso a formas de contratação precárias 
seja muito frequente, existindo uma multi-
plicidade de formas de precariedade na uni-
versidade, ou seja, é-se efetivo através da 
carreira docente/investigador universitário, 
mas cada um dos precários é precário à sua 
maneira. É cansativo, desmoralizante, quer o 
acesso, quer a progressão na carreira e, pior 
ainda, não se vislumbra a existência de uma 
vontade de resolver e integrar… É como se 
continuasse sempre a escapar uma certa pos-
sibilidade, a faltar mais uma avaliação, mais 
um concurso. Ter-se consciência que, por me-
lhor que se faça, isso não parecer ser deter-
minante para a estabilidade profissional. O 
que se espera da universidade? Que condi-
ções e resultados se entendem como impor-
tantes para a universidade? Um pouco de 
solidez para que tudo não seja tão líquido.  
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AS ‘NÃO 
CARREIRAS 
SOMBRA’

vários instrumentos de contratação, criados 
no âmbito do Emprego Cientifico, como a pas-
sagem de bolsas de pós-doutoramento para 
contratos de trabalho, entre outros. Neste âm-
bito importa recordar a confusão gerada que, 
aliada à inaptidão dos visados em comunicar 
à sociedade as condições surrealistas em que 
desenvolvem o seu trabalho, foi aproveitada 
pelas instituições para transmitir mensagens 
demagógicas e pouco claras, quer interna-
mente quer para o exterior. De súbito, parecia 
que milhares de pessoas estranhas às insti-
tuições entraria pelas portas adentro. Houve 
mesmo quem pensasse – “só em mesas e ca-
deiras vai ser um dinheirão! E onde ficam?”. 
Passou-se a ideia que era tudo um problema 
financeiro, sendo este apenas parte do proble-
ma, e um problema que deveria ser de toda a 
Academia, e não apenas dos diretamente en-
volvidos. Regra geral, os docentes de carreira 
não se envolvem neste tipo de assuntos, o que 
em muitos casos é compreensível, se dividir 
a mesa já seria estranho, ter alguém sentado 
ao colo seria desagradável, e o problema da 
falta de cadeiras poderia não ter solução, por 
falta de cabimento. Meses depois lá se perce-
beu que não eram necessárias cadeiras novas, 
seriam as mesmas, as que por lá andavam, 
algumas há dezenas de anos! Em suma, os 
problemas associados aos novos instrumentos 
de contratação referidos revelaram que, regra 
geral, a academia estava confortável com a si-
tuação existente, e muitos dos investigadores 

Atualmente, uma das grandes bandei-
ras e mais valias das instituições de 
ensino superior são as suas posições 

nos rankings, as quais insistem em destacar 
em todo e qualquer evento; independente-
mente da dimensão, importância ou media-
tismo, lá se estica um roll-up com os números 
a cintilar! No entanto, o muito significativo e 
parabenizado crescimento dos principais in-
dicadores de produção científica está supor-
tado numa paz podre, cuja débil saúde come-
ça a gerar fortes sinais de instabilidade.

Nos últimos tempos, o assunto das carrei-
ras no ensino superior, os problemas de pro-
gressão, a necessidade de rejuvenescimento 
do corpo docente, entre outros, tem vindo à 
baila. Em simultâneo, vários instrumentos 
para a contratação de investigadores e do-
centes foram apresentados e aplicados. No 
meio disto tudo, muitas das instituições (não 
digo todas porque me pode estar a falhar 
algo, mas poderia dizer as principais) mos-
traram claramente que, independentemen-
te da questão financeira, pretendem apenas 
renovar os seus docentes de forma pontual, 
e não querem contratar investigadores, ou 
seja, o acesso às carreiras docente e de inves-
tigação tenderá a ser cada vez mais limitado.

Além disso, foram apresentados, e sobe-
jamente propagandeados pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), 

JÓNATAS 
VALENÇA

CERIS, IST-ID, 
ULISBOA
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com vínculos precários vivia hipnotizado, re-
sultando tudo isto numa letargia contagiante 
e embaladora. Adicionalmente, a ilusão e fra-
queza de que todos ‘são muito bons’, logo, 
mais cedo ou mais tarde (ou tardíssimo) tudo 
se resolverá, permanece no íntimo de dema-
siados e por demasiado tempo.

No meio deste desequilíbrio de forças, o 
desejo das instituições em imprimir novos 
roll-ups que indiquem significativos aumen-
tos no número de publicações, projetos, par-
cerias internacionais e financiamento anga-
riado é grande. E como é evidente, há muito 
trabalho a fazer, artigos e projetos a submeter 
e gerir, ensaios a realizar, entre outras tantas 
tarefas! Nos últimos anos, a solução passou 
pela contratação de investigadores a termo e 
através de bolsas, em muitos casos recorren-
do a Associações Privadas Sem Fins Lucrati-
vos (APSFL) criadas pelas Universidades e Po-
litécnicos, ou aproveitando a transformação 
de algumas em Fundação. Esta política, asso-
ciada ao facto de que não foi possível ter fi-
cado tudo como estava, parece ser do agra-
do das instituições e que veio para ficar. Este 
último ponto entronca no que me trouxe por 
aqui, as ‘Carreiras no Ensino Superior’. Mas 
essas, pelo que observo e como já referido, te-
rão no futuro cada vez menos expressão, em 

termos de volume, na Ciência em Portugal. A 
tendência foi traçada, é necessário diminuir 
o número de docentes e terminar de vez com 
a carreira de investigação definida no Esta-
tuto da Carreira de Investigação Científica 
(ECIC). E porque é que as instituições não que-
rem ter mais docentes e investigadores? Em 
aumentar os painéis com as fotografias dos 
seus? Porque montaram call centers de inves-
tigação, económicos, produtivos e formados 
por anónimos. E convenhamos, seria ridícu-
lo grandes painéis de bolseiros e investigado-
res cuja fotografia era uma silhueta preta com 
um ponto de interrogação!

A situação atual revela que a preocupação 
está focada em reforçar a estrutura adjacen-
te de bolseiros e investigadores que desenvol-
vem trabalho para e nas Universidades, mas 
estão ‘alojados’ numa qualquer outra insti-
tuição do seu universo, perímetro, ou como 
queiram chamar. (Julgo que a terminologia 
habitualmente utilizada pelas instituições até 
soa bem!) Nestes casos, assim como em casos 
similares que, por diversos motivos, tiveram 
de ser contratados pela Universidade mãe, 
podemos referir que se desenvolvem ativida-
des de investigação e docência ao abrigo de 
uma ‘Não Carreira Sombra equivalente à Car-
reira para fazer de conta que é uma Carreira, 
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pautada pelo índice remuneratório mais bai-
xo possível’, e doravante, por simplicidade, 
designada apenas por ‘Não Carreira Sombra’.

Atualmente, os vários intervenientes es-
tão a tentar perceber o que são, e se algum 
dia terão de ter luz, estas ‘Não Carreiras Som-
bras’. Neste âmbito, importa referir que se 
restringiram as bolsas, tentando dar a enten-
der que as pessoas que trabalham como in-
vestigadores devem ter um contrato de tra-
balho, imaginem! (recordo que escrevo este 
artigo no final da segunda década do Sécu-
lo XXI); aos laboratórios associados é exigido 
que tenham 10% de investigadores com con-
trato sem termo num prazo de 5 anos (um va-
lor tido com margem de erro em muitas si-
tuações!); a FCT deixará de abrir concursos 
para bolsas de pós-doutoramento e irá pro-
mover mais concursos para investigadores, 
inovou até com uma nova categoria, o ‘Inves-
tigador Júnior’ (e ainda não divulgou os re-
sultados do concurso de 2018, nem abriu o 
concurso de 2019)… Importava perceber os 
vários cenários, por exemplo os associados 
aos investigadores contratados ao abrigo da 
Lei 57 de 2017 que, em conjunto com mui-
tos bolseiros têm vínculo com as inúmeras 
APSFL umbilicalmente ligadas às instituições 
mãe, as quais dependem e vivem com fundos 
públicos, e onde trabalham muitos destes in-
vestigadores e bolseiros ao abrigo das ‘Não 
Carreiras Sombra’. Serão abertos concursos 
nas instituições no final dos contratos finan-
ciado pela FCT? Ou passados seis anos já nin-
guém responsável se irá lembrar que alguma 
vez aquelas cadeiras espalhadas pelos gabi-
netes tivessem sido ocupadas?!

Relativamente aos muitos contratos reali-
zados ao abrigo da lei do trabalho nas APS-
FL situadas no perímetro da instituição mãe, 
qual será a solução? Qual o futuro destas? 
Vão continuar a ter acesso a financiamen-
to proveniente de projetos financiados pe-
los contribuintes, sem assumirem qualquer 
compromisso com os investigadores que lá 
desenvolvem a investigação que alimen-
ta diretamente a instituição mãe? Vão apro-
veitar que existem valores definidos para 
a contratação sem termo nos laboratórios 

colaborativos e assumem os mesmos 10% 
para harmonizar? Vivendo apenas de soft 
money, vão querer manter risco zero peran-
te os seus investigadores? Esta posição tão 
conservadora num suposto meio meta-inova-
dor nem fica bem! E discutir 10% é apenas 
um sintoma de quão triste e irrelevante é a 
Ciência no país. A história recente demons-
tra que, mesmo por decreto, a tentativa de 
manter tudo na mesma, posição por defei-
to das universidades, é imensa. Neste senti-
do, não vislumbro nem tenho esperança que 
as universidades definam regras para as suas 
APSFL relativamente à contratação dos in-
vestigadores, sem que estas sejam impostas a 
nível legislativo! É imperativo terminar com 
o constante ‘empurra com a barriga’ a que 
se assistiu nas últimas décadas. Ou as insti-
tuições mãe, centros de investigação, ‘coi-
sas dentro dos perímetros filhas’, todas elas 
financiadas direta ou indiretamente por di-
nheiro público, têm condições para terem um 
mínimo de posições permanentes, ou parem 
de brincar aos centros de referência a nível 
científico com péssimas práticas laborais! 

Seria, sim interessante que, no âmbito de 
tanta inovação e pedidos de ‘saídas da cai-
xa’ que se ouvem pelas universidades e cen-
tros de investigação, se assistisse realmente 
a algo novo, e todos pudessem ter voz e estar 
alinhados com o objetivo de melhorar a Aca-
demia; e que os intervenientes, independen-
temente das posições na pirâmide e de ‘es-
tarem’ a cores ou a preto e branco, estives-
sem preocupados com a existência de solu-
ções para todos. Claro que num sistema tão 
hierarquizado se exige maior intervenção de 
quem está no topo, em princípio com uma 
visão geral dos problemas existentes, quan-
to mais não seja porque lá de cima o campo 
de visão deveria ser bem mais magnânimo. É 
que talvez os menos atentos, por vezes, se es-
queçam, no meio do dia-a-dia atarefado, que 
a excelência não se faz só com excelentes, e 
os excelentes não são assim tão diferentes de 
todos os outros!  
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A instabilidade e precariedade do corpo 
de investigadores nas Instituições de 
Ensino Superior e Investigação são 

atualmente uma das faces mais visíveis da 
ausência crónica de uma estratégia cientí-
fica para Portugal.  A fragmentação do sis-
tema científico é também uma  consequên-
cia direta de uma Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT) sem autonomia, sem 
estabilidade ou previsibilidade, e excessiva-
mente dependente do poder político, o que 
não lhe permitiu até hoje estabelecer um                                                                                                                                               
compromisso sério para com a Ciência.

O processo de desenvolvimento do sis-
tema científico e tecnológico em Portugal 
remonta ao final da década de 60 com a cria-
ção da Junta Nacional de Investigação, Ciên-
cia e Tecnologia (JNICT). Em meados dos anos 
80, passados que eram mais de 20 anos sobre 
o despertar deste processo, Portugal conti-
nuava a não atingir as metas propostas em 
matéria de I&D, apresentando uma das pio-
res performances europeias neste campo1. 
Numa tentativa de resposta a este fracasso, 
arrancou em 1990 o programa CIÊNCIA, que 
visava o incremento do corpo de investiga-
dores doutorados, e disponibilizou pela pri-
meira vez um número importante de bolsas 
de doutoramento. Iniciava-se assim um pro-
cesso de qualificação do sistema científico, 
que ainda hoje está em marcha. A intenção de 
formar em Portugal  um corpo de investiga-
dores que permitisse reunir massa crítica nas 
diferentes áreas de conhecimento foi acom-
panhada por uma reforma profunda do sis-
tema de investigação, tendo sido implemen-
tado em 1996 um processo de avaliação das 
unidades de I&D com impacto no seu finan-
ciamento1. Sob a liderança de Mariano Gago, 
prospera a convicção de que para fortalecer a 
Ciência no país seria necessário criar espaços 
de investigação independentes das Universi-
dades. Surge então um importante número 
de “instituições privadas sem fins lucrati-
vos” (IPSFs), que passariam a funcionar num 

perímetro próximo das Universidades que 
lhes dão origem, sem no entanto as integra-
rem verdadeiramente. Como consequência, 
ao longo dos últimos 30 anos, parte impor-
tante da investigação realizada em Portugal 
foi ficando concentrada nestas instituições, 
que hoje albergam grupos de investigação 
coordenados tanto por docentes universitá-
rios como por investigadores, mas que fun-
cionam à margem das respetivas Universi-
dades. Estas mudanças impuseram ao sis-
tema científico português um ritmo de cres-
cimento nunca antes atingido, permitindo a 
Portugal alcançar (em múltiplas áreas) um 
nível de qualidade compatível com a média 
Europeia.   

Seria expectável que este crescimento se 
tivesse traduzido na criação de quadros para 
contratação de investigadores, no entanto, 
apesar do aumento expressivo do número de 
doutorados, a contratação de investigadores 
ao abrigo dos estatutos da carreira de investi-
gação em instituições de ensino superior, ou 
de modo equiparado pelas IPSFs, pode con-
siderar-se quase sem expressão, não confi-
gurando assim um verdadeiro alargamento 
de massa crítica. Entre o final dos anos 90 e 
2007, houve apenas um número quase resi-
dual de investigadores contratados, maiori-
tariamente no âmbito dos Laboratórios Asso-
ciados, e que até muito recentemente eram 
os únicos investigadores a integrar os qua-
dros das diferentes instituições.  

Em 2007 surge o primeiro programa de 
apoio à contratação de investigadores dou-
torados. De acordo com os dados publica-
dos pela FCT2, ao abrigo do programa Ciên-
cia 2007, a FCT financia em 2008 a contrata-
ção de cerca de 500 investigadores. Em 2009 
(programa Ciência 2008) este número passa 
a ser superior a 1000. Este contratos, ape-
sar de suportados pela FCT,  foram assina-
dos com as diferentes instituições de acolhi-
mento, indicando explicitamente que vigora-
vam por um máximo de 5 anos, terminando 

Carreira de Investigador 
30 anos depois das primeiras
    bolsas de doutoramento 

TERESA SUMMAVIELLE

INVESTIGADORA 
PRINCIPAL NO I3S 
E PROFª ADJUNTA 
CONVIDADA NA ESS.PP

1
Heitor M, Ciência e 
conhecimento na 
modernização de Portugal: 
a formulação de políticas 
públicas na superação 
do atraso cientifico e 
na democratização do 
acesso ao conhecimento, 
in 40 Anos de Políticas de 
Ciência e Ensino Superior 
em Portugal, Coimbra, 
Almedina, 2015.

2 
CT, Estatísticas da 
Fundação para a Ciência 
e Tecnologia- Emprego 
Científico, 2017. Consultado 
a 10 de novembro de 2019 
em  https://www.fct.pt/
estatisticas/emprego-
cientifico/docs/Doc_
Emprego_Cientifico_PT.pdf

DOI: 10.26329/2019.66/67.4

https://www.fct.pt/estatisticas/emprego-cientifico/docs/Doc_Emprego_Cientifico_PT.pdf
https://www.fct.pt/estatisticas/emprego-cientifico/docs/Doc_Emprego_Cientifico_PT.pdf
https://www.fct.pt/estatisticas/emprego-cientifico/docs/Doc_Emprego_Cientifico_PT.pdf
https://www.fct.pt/estatisticas/emprego-cientifico/docs/Doc_Emprego_Cientifico_PT.pdf
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consequentemente entre 2013 e 2014.  Como 
resposta ao término dos contratos Ciência, 
e após um período de indefinição, surge o 
primeiro concurso de Investigadores FCT 
(IF2012, 138 contratos), seguido de 3 réplicas 
nos anos seguintes (IF2013 - 208 contratos , 
IF2014 – 202 contratos e F2015 – 226 contra-
tos). Novamente, os contratos são assinados 
com as instituições de acolhimento pelo prazo 
máximo de 5 anos, embora desta vez pudes-
sem ser assinados nas categorias de investiga-
dor auxiliar, principal ou coordenador. Não 
estão disponíveis dados oficiais que permi-
tam saber com exatidão quantos dos Inves-
tigadores Ciência 2007 e 2008 foram depois 
contratados ao abrigo do programa Investi-
gador FCT, mas estima-se uma percentagem 
não superior a 20%, tendo os restantes inves-
tigadores voltado a concorrer a bolsas de pós-
-doutoramento ou abandonado o país (ou a 
atividade de investigação). Este cenário de 
indefinição e ausência de perspetiva futura 

repete-se em 2017 com contornos mais per-
versos, quando o Ministério para a Ciência,  
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) anun-
cia a intenção de promover a contratação de 
5000 doutorados, através dum plano com 8 
linhas de ação a desenvolver no período de 
2017-2019. Para surpresa de muitos, uma lei-
tura atenta do plano do MCTES revelaria que 
este contemplava a contratação preferencial 
de doutorados há menos de 6 anos, ao abrigo 
de uma categoria não prevista nos estatu-
tos de carreira, inventando o “investigador 
júnior” (com um valor salarial definido pelo 
índice 33). Este plano conseguia simultanea-
mente  desvalorizar a figura do investigador 
e atirar para o desemprego os investigadores 
FCT, descredibilizando seriamente um pro-
grama que, nas palavras do Ministro Manuel 
Heitor,  pretendia refletir “a relevância que 
o emprego científico assume na sociedade 
portuguesa.” Pelo contrário, os investigado-
res com maiores percursos, na sua maioria 

Fotografia: Ousa Chea - Unsplash

3
Observatório do Emprego 
Científico, Consultado a 9 
de dezembro de 2019 em 
https://www.portugal.gov.
pt/pt/gc22/comunicacao/
comunicado?i=observatorio-
de-emprego-cientifico-em-
atualizacao-permanente

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-a
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-a
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-a
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-a
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=observatorio-de-emprego-cientifico-em-a
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responsáveis por grupos de investigação, 
com responsabilidade de orientação de inves-
tigadores mais jovens e de alunos de pré- e 
pós-graduação, viram a sua situação labo-
ral seriamente comprometida. Foram preci-
sos vários meses de mobilização, manifesta-
ções e pedidos de audiência para que o con-
curso de apoio à contratação individual pre-
visto pelo MCTES e FCT passasse a incluir 
todos os níveis de contratação. Conhecidos os 
resultados, ficaram sem lugar quase 90% dos 
4102 candidatos. Da mobilização dos investi-
gadores resultou ainda a abertura de um con-
curso de Apoio às Ins-
tituições para contra-
tação de investigado-
res. Foram distribuí-
das 412 posições por 41 
Instituições. Estranha-
mente, quase metade 
das posições atribuídas 
correspondeu à car-
reira de docente e não 
à carreira de investiga-
dor. Apesar de ser com-
preensível a intenção 
da FCT, de num cená-
rio de precariedade 
crónica, aceder a finan-
ciar posições de docên-
cia com o objetivo de assegurar a inserção 
de investigadores/docentes nos quadros das 
Universidade e Politécnicos, o programa em 
causa não foi dotado de mecanismos que de 
facto o assegurem. 

De acordo com o Observatório de Emprego 
Científico, atualizado a 30 de novembro de 
20193, foram formalizados ao longo dos últi-
mos meses 3422 contratos com financia-
mento FCT. Uma análise destes números per-
mite concluir rapidamente que nos referi-
mos quase exclusivamente a contratos precá-
rios, que dependendo da sua natureza dura-
rão entre 3 e 6 anos. A maioria destes con-
tratos (1697) resulta da conversão (louvável) 
das bolsas de pós-doutoramento em contra-
tos de trabalho, imposta pela Norma Transi-
tória da lei 57/2017 que, apesar da enorme 
resistência oferecida pelas diferentes insti-
tuições,  acabou por ser de um modo geral 
cumprida. Outra fatia substancial refere-se 

aos contratos no âmbito dos projetos de 
investigação financiados no concurso FCT de 
2017, que obrigava à contração dum inves-
tigador pelo período mínimo de 30 meses 
(e máximo de 36). Um ano e meio passado 
sobre o início dos referidos projetos estão 
formalizadas 1131 contratações, o que cor-
responde apenas a 67% do previsto. Note-se 
ainda que, quer as contratações dentro dos 
projetos de investigação FCT, quer as realiza-
das ao abrigo da referida “Norma Transitó-
ria” são feitas pelo índice de remuneração 33, 
não correspondendo como tal a nenhum dos 

escalões previstos nos 
estatutos da carreira 
de investigação cien-
tífica (ECIC). Por fim, 
ao abrigo dos con-
cursos de apoio indi-
vidual da FCT estava 
prevista a contratação 
de 500 (CEECIND 2017) 
+ 300 (CEECIND 2018) 
investigadores; nova-
mente mais de 50% 
destas posições são 
atribuídas na catego-
ria “júnior”.  Estranha-
mente, a FCT reporta 
que 44 dos candidatos 

recomendados para financiamento no CEE-
CIND 2017 desistiram da sua posição, fenó-
meno interessante num concurso com uma 
taxa de sucesso que rondou os 12,5 %, num 
total de 4102 candidaturas admitidas. Este 
número elevado de candidaturas, que se vol-
tou a repetir no CEECIND 2018, contrasta com 
o muito baixo número de candidatos às posi-
ções disponibilizadas nos projetos FCT, mui-
tas delas por preencher por falta de interes-
sados, o que pode ser explicável pela curta 
duração destes contratos, ou ainda por espe-
cificidades dos respetivos editais. Indepen-
dentemente das motivações que sustentam 
este cenário, o resultado final é claro, há um 
aumento substancial de contratações num 
nível equivalente ao do “pós-doc” e os inves-
tigadores com percursos mais sólidos ficam 
desempregados. A quem interessa este sis-
tema? Não é com certeza à promoção e matu-
ridade da Ciência em Portugal. 

De acordo com o 
Observatório de Emprego 

Científico, atualizado a 
30 de novembro de 20193, 
foram formalizados ao 
longo dos últimos meses 

3422 contratos com 
financiamento FCT.
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A elevadíssima precariedade existente 
nos sectores da Investigação e Ensino Supe-
rior é mais uma vez comprovada com a aber-
tura do Programa de Regularização Extraor-
dinário de Vínculos Precários da Administra-
ção Pública (PREVPAP). Submeteram requeri-
mentos 1512 docentes e 1671 investigadores 
doutorados. Houve ainda 2748 requerimen-
tos nas carreiras gerais na área da Ciência. 
Dois anos após o inicio deste processo, estão 
aprovados para regularização da sua situa-
ção 145 docentes e 170 investigadores, tendo 
sido considerados elegíveis os investigadores 
com sucessivos contratos a termo certo, na 
mesma instituição, desde 2007. Desta medida 
ficaram excluídos todos os investigadores 
contratados nas IPSFLs (por não serem consi-
derados parte integrante das Instituições que 
lhes deram origem), e que apesar de apresen-
tarem contratos anteriores com exatamente 
a mesma natureza e duração, se veem dis-
criminados pelo Estado.  Muito tem corrido 
sobre a verdadeira natureza das das Institui-
ções Privadas sem Fins Lucrativos (IPSFLs), 
mas por ora os números são esclarecedores: 
os requerentes a trabalhar nestas instituições 
manterão atividade laboral precária. Note-se 

que muitos destes investigadores estão nesta 
situação há mais de dez anos, num para-
digma que subsiste à margem de qualquer 
das leis vigentes do trabalho. 

O  fator mais notório no entrave à con-
tratação de investigadores e à adequação do 
seu tipo de vinculo tem sido, de modo conti-
nuado, a forte oposição do CRUP, suportada 
por um regime jurídico pouco democrático 
e esvaziado de pluralidade. Ilustrando esta 
questão, num universo de 350 investigadores 
FCT, quando inquiridos sobre se contavam 
com o apoio da sua instituição no processo 
PREVPAP, apenas 10% responderam que sim, 
enquanto 75%  não conheciam sequer o teor 
da posição assumida pelos responsáveis pelo 
seu posto de trabalho.

Ao fundo do túnel há apenas uma pequena 
luz, e somente brilha para aqueles que desen-
volvem atividade em instituições com capaci-
dade de obter ou renovar o estatuto de Labo-
ratório Associado, pois espera-se que neste 
âmbito as instituições venham a ser valori-
zadas (com reflexo no financiamento a atri-
buir) por apresentarem quadros de investi-
gadores adequados à sua dimensão onde a 
contratação será finalmente sem termo. 
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PROFESSORES E 
INVESTIGADORES 
EM FIM DE LINHA:
EFEITOS DO CONGELAMENTO 
DE CARREIRAS NAS CONDIÇÕES 
DE INGRESSO NA REFORMA

Há umas semanas, numa conversa en-
tre colegas de diversas proveniên-
cias, um dos presentes, com respon-

sabilidades de gestão, declarou com uma cer-
ta carga emotiva que “Em muitas das nossas 
instituições de ensino superior vive-se hoje 
um clima de exaustão”. Novas e menos novas 
gerações de docentes e investigadores, inde-
pendentemente da relação laboral que en-
quadra o seu vínculo à instituição, partilham 
um quotidiano que de forma demasiado fre-
quente se desenvolve a ritmos avassaladores, 
marcado pela falta de recursos e pela urgên-
cia de respostas a mais um e outro desafio – 
de produção científica, de docência, de gestão 
e administração académica, de extensão uni-
versitária. Tudo isto decorre num quadro ge-
ral de bloqueio (ou «congelamento») formal 
das perspetivas de desenvolvimento pessoal 
e profissional, pautado pelo constante es-
trangulamento do investimento público, fei-
to a coberto do argumento da autonomia das 
instituições e da exigência permanente de de-
monstração do mérito a (quase) todos os en-
volvidos na atividade académica. 

É neste panorama geral que surge na car-
tola governativa a medida excecional dis-
posta nos artigos número 76.º e 77.º do de-
creto-lei 84/2019, publicado em 28 de junho. 
Nestes artigos, suportado por um dispositi-
vo legal de caráter extraordinário que visa 
regular a aplicação do Orçamento de Esta-
do (OE) para 2019, o Governo assume a op-
ção política de alteração – sem negociação 
coletiva – do disposto nos Estatutos da Car-
reira Docente do Ensino Superior Politécni-
co (ECPDESP ) e Universitário (ECDU), ambos 
em vigor desde 2009, relativamente às con-
dições de concurso para recrutamento nas 
categorias intermédias e avançadas de car-
reira. Em causa está a possibilidade facul-
tada às instituições de, até 31 de dezembro 
de 2019, promoverem a organização e publi-
cação de editais para concursos internos de 
promoção a tais categorias de carreira fora 
do quadro definido nos estatutos, que impli-
caria que esses concursos fossem competiti-
vos aos níveis nacional e internacional.

Note-se que esta orientação política pela 
valorização vertical dos que já estão na res-

O ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM PERSPETIVA, 2009-2019

ROSÁRIO MAURITTI

SOCIÓLOGA, 
PROFESSORA 
AUXILIAR DO 
ISCTE-INSTITUTO 
UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA, 
INVESTIGADORA 
DO CENTRO DE 
INVESTIGAÇÃO 
E ESTUDOS DE 
SOCIOLOGIA 
(CIESIUL).

COORDENADORA 
DA COMISSÃO 
PERMANENTE DA 
DIREÇÃO DO SNESUP

DOI: 10.26329/2019.66/67.5



13

petiva instituição acontece de forma conco-
mitante à clara restrição da possibilidade de 
progressão horizontal (formalmente retoma-
da na Lei do OE para 2018), com a rejeição 
da aplicação aos docentes e investigadores 
da regra geral de alteração do posicionamen-
to remuneratório a partir da acumulação 
de dez pontos na avaliação de desempenho, 
aplicada ao resto da função pública1. 

Em 2010, no âmbito de medidas de 
austeridade implementadas ainda pelo 
governo socialista liderado por José Só-
crates, o sistema de progressões foi con-
gelado; numa orientação que se viu re-
forçada nas Leis de OE entre 2011 a 2017, 
que renovaram sucessivamente a proi-
bição de valorização remuneratória. Du-
rante este período, docentes e investiga-
dores continuaram a acumular pontos de 
acordo com as suas avaliações de desem-
penho. Desta forma, quando as progres-
sões foram desbloqueadas, deveriam ter 
visto a sua posição remuneratória alte-
rada, caso já tivessem os dez pontos ne-
cessários acumulados na mesma catego-
ria. Contudo, após o descongelamento, a 
grande maioria das instituições do ensino 

superior, com base num parecer que so-
licitaram à Secretaria Geral da Educação 
e Ciência2, limitaram a subida de escalão 
aos que tinham obtido, na sua avaliação 
do desempenho, a menção máxima du-
rante 6 anos sucessivos, na prática man-
tendo na mesma posição remuneratória 
a maioria destes trabalhadores.

Os defensores da opção política de pro-
gressão por via interna assumida na atual 
legislatura sublinham a oportunidade que a 
mesma estabelece: pela primeira vez as ins-
tituições têm condições de cumprir os rácios 
de categorias intermédias e de topo estabe-
lecidos nos estatutos da carreira docente 
universitária (entre 50% e 70% dos docen-
tes de carreira nas categorias de associado e 
catedrático) e do ensino superior politécni-
co (até 50% de professores coordenadores). 
E tal sem ter que recorrer a procedimentos 
concursais feitos à medida, como forma de 
contornar riscos de acomodação de novos 
custos salariais alegadamente incomportá-
veis, num quadro estrutural de défice orça-
mental. Estão abrangidos nesta medida, po-
tencialmente, todos os que são detentores do 
diploma de doutoramento ou equivalente há 

1
Nos termos do número 
7 do artigo 156.º da Lei 
número 35/2014 de 20 
de junho.

2
http://www.snesup.pt/
htmls/_dlds/Alteracoes_
remuneratorias_parecer_
SGMEC.PDF.

Nicolas Alejandro Street 
Photography/Visualhunt

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Alteracoes_remuneratorias_parecer_SGMEC.PDF
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Alteracoes_remuneratorias_parecer_SGMEC.PDF
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Alteracoes_remuneratorias_parecer_SGMEC.PDF
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Alteracoes_remuneratorias_parecer_SGMEC.PDF
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mais de 5 anos (acrescido do título de agrega-
do ou equivalente para as categorias cimei-
ras) e, de forma cumulativa permanecem na 
mesma categoria a coberto de um contrato 
por tempo indeterminado com a instituição, 
há pelo menos 10 anos. Para muitos destes 
docentes3 potencialmente abrangidos, num 
sistema que tende a pautar a aferição de mé-
rito, de forma prevalecente, em métricas e 
indicadores bibliométricos, desvalorizando 
outras componentes essenciais ao funciona-
mento das instituições, como as atividades 
de ensino, de gestão e de extensão, para o 
qual muitos destes colegas produziram con-
tributos, finalmente, abre-se uma janela de 
oportunidade para a progressão vertical. 

No lado dos que se opõem à orientação 
política de requalificação do sistema atra-
vés de concursos internos, tendo em vis-
ta, explicitamente, o 
cumprimento dos rá-
cios de lugares inter-
médios e de topo − rá-
cios esses nunca cum-
pridos desde a publi-
cação há já 10 anos 
do ECDESP e do ECDU 
– são sobretudo subli-
nhadas as questões já 
assinaladas: o facto de 
a mesma, na prática, 
vir subverter os atuais 
estatutos de carreira, 
para mais sem nego-
ciação coletiva e através de uma medida ex-
cecional; e ainda o facto de a sua implemen-
tação ter lugar num quadro em que houve 
a rejeição de reposicionamento remunera-
tório da maioria dos trabalhadores aqui em 
destaque. 

Neste texto, como contributo para uma 
melhor compreensão do contexto em que 
tem lugar esta reconfiguração dos procedi-
mentos de progressão de carreira, e focando 
apenas o ensino superior público, desenvol-
vemos uma caracterização do perfil dos do-
centes que mês após mês abandonam o sis-
tema, de forma definitiva, por via da refor-
ma. Concretamente, interessa-nos perceber 
em que condições docentes e investigadores 

que exercem a sua atividade no âmbito do 
regime de segurança social público, nos sub-
sistemas universitário e politécnico, acedem 
à aposentação ou reforma: em que categoria 
de carreira? Em que condições financeiras? 

Para a concretização desta análise te-
mos como base substantiva as listas da Cai-
xa Geral de Aposentações, publicadas men-
salmente em Diário da República, no pe-
ríodo entre janeiro de 2009 e novembro de 
2019. O ensaio que aqui desenvolvemos, tra-
zendo porventura alguns dados que podem 
ser novidade, na medida em que não exis-
te nenhuma análise sistemática dos mes-
mos, apresenta algumas lacunas que devem 
ser sublinhadas. A primeira respeita aos in-
dicadores que temos disponíveis: ano e mês 
de aposentação, sexo, categoria de carreira, 
subsistema de ensino, região da instituição 

em que foi exercida a 
última atividade, va-
lor da prestação de re-
forma; e, sobretudo, os 
que não temos como a 
idade em que ocorreu 
a reforma e a carrei-
ra contributiva (quer 
na CGA, quer eventual-
mente na Segurança 
Social ou outra extra-
nacional). Conscientes 
destes limites, enten-
demos que o exercício 
é útil, sobretudo para 

apontar alguns dos desafios que se colocam 
hoje ao sistema, se pretendermos consagrar 
na academia a ideia de que somos, de fac-
to, trabalhadores. E enquanto trabalhado-
res temos o direito e o dever de exigir um 
enquadramento da nossa atividade em con-
dições de liberdade, equidade e dignidade. 
Incluindo aqui, naturalmente, ter perspeti-
vas de desenvolvimento pessoal e profissio-
nal, o reconhecimento do trabalho realiza-
do, e condições de representação coletiva 
nas instâncias criadas para monitorizar e 
definir medidas que implicam a reconfigu-
ração do contexto institucional das relações 
de trabalho.

3
A carreira de investigação 
não foi incluída na medida.

No período entre 2009 e 
2019, [...], transitaram 

para a reforma no 
subsistema público 
perto de dois mil e 

quatrocentos docentes 
e investigadores […]
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“O conceito de trabalho digno resu-
me as aspirações de homens e mulheres 
no domínio profissional e abrange vários 
elementos: oportunidades para realizar 
um trabalho produtivo com uma remu-
neração justa; segurança no local de tra-
balho e proteção social para as famílias; 
melhores perspetivas de desenvolvimen-
to pessoal e integração social; liberda-
de para expressar as suas preocupações; 
organização e participação nas decisões 
que afetam as suas vidas; e igualdade de 
oportunidades e de tratamento.” 
(OIT, 2018, em: https://www.ilo.org/lisbon/te-
mas/WCMS_650867/lang--pt/index.htm)  

UM RETRATO DOS DOCENTES 
E INVESTIGADORES NO TERMO 
DA CARREIRA
No período entre 2009 e 2019, de acordo com 
as listagens da Caixa Geral de Aposentações, 
transitaram para a reforma no subsistema 
público perto de dois mil e quatrocentos do-

centes e investigadores, dos quais 61% são 
do sexo masculino (no subsistema universi-
tário, o peso global de homens nos fluxos de 
aposentação é de 63%).

O gráfico 1 apresenta os fluxos de saída 
ano a ano segundo o sexo e subsistema de 
ensino. O primeiro dado a reter respeita à 
retração, muito expressiva, das aposenta-
ções durante o período da crise da qual ape-
nas se começa a recuperar em 2018. 

Refletindo padrões diferenciados nos 
perfis etários de docentes e de investiga-
dores do universitário e politécnico, verifi-
camos que no todo dos que se reformaram 
neste período, entre 2009 e 2019, 72%, são 
provenientes do universitário. Nos dois sub-
sistemas, em todos os anos, há uma preva-
lência de homens nos fluxos de saída, sendo 
as diferenças de género mais acentuadas no 
universitário. Esta preponderância masculi-
na nos fluxos de saída reflete o modo como 
os homens têm sido maioritários em termos 
quantitativos enquanto docentes e inves-

GRÁFICO 1
Fluxos de saída definita por subsistema de ensino e sexo
2009-2019 (valores absolutos)

QUADRO 2
Pensão de reforma por categoria e sexo, 2009-2019 (euros/mês)

QUADRO 1
Categorias de carreira no momento
de transição para a reforma
Em 2009-2019 (%)

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Professor catedrático 
Professor Associado 
Professor Auxiliar 
Outros sem
enquadramento no ECDU 
Investigador coordenador 
Investigador principal 
Investigador auxiliar 
Professor coordenador
principal 
Professor coordenador 
Professor adjunto 
Outros sem enquadramento
no ECDESP 
TOTAL (N=2393) 

4 211 4 419 838
3 424 3 577 664
2 776 2 840 706

1 946 1 798 1 019

3 433 3 540 1 023
3 718 3 830 652
3 874 3 751 465
2 913 2 966 578
3 520 3 578 701

4 021 3 997 1 126

3 139 3 258 669
2 455 2 535 758

1 903 1 799 789

2 670 2 735 863
3 219 3 268 1 039

4 222 4 419 875
3 412 3 583 699
2 737 2 755 735

2 002 1 798 1 129

3 519 3 610 1 082
4 299 3 904 713
4 087 4 145 459
2 833 2 837 646
3 646 3 799 867

4 078 3 942 1 163

3 165 3 279 746
2 398 2 512 825

1 891 1 770 892

2 613 2 690 942
3 278 3 315 1 120

4 177 4 390 704
3 442 3 567 610
2 819 2 915 672

1 847 1 800 793

3 289 3 390 898
3 556 3 665 552
3 539 3 578 216
3 012 3 125 504
3 421 3 485 530

3 934 4 053 1 117

3 117 3 243 595
2 539 2 564 637

1 933 2 043 448

2 749 2 788 736
3 124 3 200 887

Categoria de carreira

Professor catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Outros sem
enquadramento no ECDU
Subtotal 
Investigador coordenador
Investigador principal
Investigador auxiliar
Subtotal 
Professor coordenador
principal
Professor coordenador
Professor adjunto
Outros sem
enquadramento no ECDESP
Subtotal 
TOTAL

HM H M

Média Mediana Desvio
Padrão Média Mediana Desvio

Padrão Média Mediana Desvio
Padrão

% face
ao total

% na
respetiva

carreira
39,7
30,5
29,9

-

39,0
30,5
30,5

4,0

30,7
65,3

-

25,0
19,2
18,9

3,7

1,0
0,8
0,8

1,2

8,9
18,9

1,7

100,0

Em % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N Total
Universitário 66,9 65,0 72,3 70,4 69,8 75,4 73,8 67,8 84,3 77,0 81,0 1721
Politécnico 33,1 35,0 27,7 29,6 30,2 24,6 26,2 32,2 15,7 23,0 19,0 672
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2393
 (293) (334) (357) (199) (281) (207) (130) (115) (115) (152) (210) 
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Rácio de saídas em posição de topo e intermédia,
segundo o subsistema de ensino (%) 

Posição
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

Posição 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

UNIVERSITÁRIO

POLTÉCNICO

Topo 36,7 39,2 41,5 34,3 33,7 20,5 36,5 41,0 48,5 47,0 25,9 36,2 (623) 

Intermédia 26,0 28,1 26,7 27,1 31,6 34,0 28,1 29,5 28,9 25,6 37,6 29,4 (506) 

Inicial 31,1 26,7 26,7 30,0 27,0 34,6 30,2 28,2 22,7 25,6 35,9 29,1 (501) 

Outra 6,1 6,0 5,0 8,6 7,7 10,9 5,2 1,3 - 1,7 0,6 5,3 (91) 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (1721) 

  
Topo 9,3 2,6 - 5,1 2,4 2,0 - - 38,9 2,9 2,5 4,0 (27) 

Intermédio 21,6 41,0 32,3 20,3 20,0 31,4 14,7 24,3 - 37,1 30,0 27,5 (185) 

Inicial 66,0 52,1 63,6 64,4 76,5 62,7 79,4 54,1 55,6 48,6 62,5 62,8 (422) 

Outra 3,1 4,3 4,0 10,2 1,2 3,9 5,9 21,6 5,6 11,4 5,0 5,7 (38) 

 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (672) 
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tigadores (Alves e Mauritti, 2019).  A cliva-
gem entre subsistemas em termos de dimen-
são dos fluxos de saída tem vindo a intensifi-
car-se particularmente desde 2017 (aumen-
to no universitário, diminuição no politécni-
co) sendo particularmente notória na linha 
de tendência do sexo masculino. 

No quadro 1 podemos observar a distri-
buição destes reformados por lugares de 
carreira. Constata-se que no todo do siste-
ma, 44% acederam à reforma nas posições 
iniciais ou em categorias não enquadradas 
nos atuais Estatutos de Carreira (como assis-
tentes, leitores, entre outros).

Comparando o politécnico e o universi-
tário, através da observação da distribui-
ção percentual dos fluxos de saída por cate-
goria face ao total, constata-se que as prin-
cipais assimetrias entre os dois subsistemas 
não radica propriamente no peso das cate-
gorias iniciais (curiosamente com relevân-
cia similar) mas sim, na pouca expressão, 
no caso do politécnico, de professores coor-
denadores principais (com uma representa-
ção de apenas 1% no todo do sistema, con-

tra 25% de catedráticos, no universitário) e 
professores coordenadores (9%, contra 19% 
de associados). A expressão residual de in-
vestigadores de carreira no todo do sistema 
(Alves e Mauritti, 2019) está patente no fac-
to de apenas 2,6% dos reformados pela CGA 
terem posicionamento neste enquadramen-
to da investigação. 

A análise da distribuição percentual dos 
fluxos de saída por carreira permite refor-
çar as fortes assimetrias em termos de con-
dições de progressão vertical que opõem 
as diferentes situações. No Politécnico per-
to de 2/3 dos docentes terminam a sua vida 
ativa na posição inicial, e apenas 4% ace-
dem a coordenadores principais. Em contra-
partida, concluem em posições iniciais cer-
ca de 30% dos docentes universitários e in-
vestigadores, e no extremo oposto, perto de 
40% saem no lugar mais elevado da respeti-
va carreira.

Complementando esta análise, o gráfico 2 
e tabela anexa oferecem-nos uma perspeti-
va comparativa, ano a ano, dos dois subsiste-
mas, universitário e politécnico, a partir de 
uma harmonização das categorias de carrei-
ra em termos de posição de topo, intermé-
dia e inicial no momento de transição para a 
reforma, sem distinguir, portanto, as catego-
rias de docência e investigação.

O contraste já assinalado nas condições 
de progressão entre politécnico e universi-
tário é algo relativamente constante ao lon-
go dos anos. 

No politécnico, as saídas em posição de 
topo têm sempre menor expressão quanti-
tativa do que as saídas em posições iniciais. 
Relativamente ao universitário, pelo contrá-
rio, o rácio de saídas em posição de topo e in-
termédia manteve-se, regra geral, acima dos 
60% (com exceção de 2014, onde esse rácio 
foi de cerca de 55%). 

A tabela anexa à figura 2 permite-nos uma 
análise com maior detalhe das condições ofe-
recidas a docentes e investigadores em ter-
mos de progressão de carreira. No univer-
sitário, em quase todos os anos, a categoria 
de topo é a mais presente nos fluxos de saída 
(apenas em 2014 e 2019 isso não sucede). Mas 
denunciando grandes assimetrias em termos 

GRÁFICO 1
Fluxos de saída definita por subsistema de ensino e sexo
2009-2019 (valores absolutos)

QUADRO 2
Pensão de reforma por categoria e sexo, 2009-2019 (euros/mês)

QUADRO 1
Categorias de carreira no momento
de transição para a reforma
Em 2009-2019 (%)
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Outros sem
enquadramento no ECDU 
Investigador coordenador 
Investigador principal 
Investigador auxiliar 
Professor coordenador
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Professor coordenador 
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Outros sem enquadramento
no ECDESP 
TOTAL (N=2393) 
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2 776 2 840 706
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de oportunidades de progressão, no interior 
deste subsistema, o peso dos que acedem à 
reforma na posição inicial ou mesmo em po-
sições não enquadradas no ECDU é bastante 
expressivo (a média global do peso de saídas 
nestas condições ronda os 34%), tendo atin-
gido o seu pico nos anos 2012 a 2014. Perío-
do este em que, precisamente, as condições 
de trabalho no seio das instituições se agra-

varam através de medidas como o aumento 
do horário de trabalho das 35 horas para 40 
horas; cortes dos  subsídios de Natal e de Fé-
rias dos trabalhadores do Estado; manuten-
ção da redução de 5% dos salários da função 
pública introduzida por José Sócrates; alarga-
mento do âmbito da aplicação da Contribui-
ção Extraordinária de Solidariedade sobre as 
pensões, entre outras.

GRÁFICO 1
Fluxos de saída definita por subsistema de ensino e sexo
2009-2019 (valores absolutos)

QUADRO 2
Pensão de reforma por categoria e sexo, 2009-2019 (euros/mês)
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de transição para a reforma
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no ECDESP 
TOTAL (N=2393) 

4 211 4 419 838
3 424 3 577 664
2 776 2 840 706

1 946 1 798 1 019

3 433 3 540 1 023
3 718 3 830 652
3 874 3 751 465
2 913 2 966 578
3 520 3 578 701

4 021 3 997 1 126

3 139 3 258 669
2 455 2 535 758

1 903 1 799 789

2 670 2 735 863
3 219 3 268 1 039

4 222 4 419 875
3 412 3 583 699
2 737 2 755 735

2 002 1 798 1 129

3 519 3 610 1 082
4 299 3 904 713
4 087 4 145 459
2 833 2 837 646
3 646 3 799 867

4 078 3 942 1 163

3 165 3 279 746
2 398 2 512 825

1 891 1 770 892

2 613 2 690 942
3 278 3 315 1 120

4 177 4 390 704
3 442 3 567 610
2 819 2 915 672

1 847 1 800 793

3 289 3 390 898
3 556 3 665 552
3 539 3 578 216
3 012 3 125 504
3 421 3 485 530

3 934 4 053 1 117

3 117 3 243 595
2 539 2 564 637

1 933 2 043 448

2 749 2 788 736
3 124 3 200 887

Categoria de carreira

Professor catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Outros sem
enquadramento no ECDU
Subtotal 
Investigador coordenador
Investigador principal
Investigador auxiliar
Subtotal 
Professor coordenador
principal
Professor coordenador
Professor adjunto
Outros sem
enquadramento no ECDESP
Subtotal 
TOTAL

HM H M

Média Mediana Desvio
Padrão Média Mediana Desvio

Padrão Média Mediana Desvio
Padrão

% face
ao total

% na
respetiva

carreira
39,7
30,5
29,9

-

39,0
30,5
30,5

4,0

30,7
65,3

-

25,0
19,2
18,9

3,7

1,0
0,8
0,8

1,2

8,9
18,9

1,7

100,0

Em % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N Total
Universitário 66,9 65,0 72,3 70,4 69,8 75,4 73,8 67,8 84,3 77,0 81,0 1721
Politécnico 33,1 35,0 27,7 29,6 30,2 24,6 26,2 32,2 15,7 23,0 19,0 672
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2393
 (293) (334) (357) (199) (281) (207) (130) (115) (115) (152) (210) 
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Rácio de saídas em posição de topo e intermédia,
segundo o subsistema de ensino (%) 

Posição
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

Posição 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

UNIVERSITÁRIO

POLTÉCNICO

Topo 36,7 39,2 41,5 34,3 33,7 20,5 36,5 41,0 48,5 47,0 25,9 36,2 (623) 

Intermédia 26,0 28,1 26,7 27,1 31,6 34,0 28,1 29,5 28,9 25,6 37,6 29,4 (506) 

Inicial 31,1 26,7 26,7 30,0 27,0 34,6 30,2 28,2 22,7 25,6 35,9 29,1 (501) 

Outra 6,1 6,0 5,0 8,6 7,7 10,9 5,2 1,3 - 1,7 0,6 5,3 (91) 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (1721) 

  
Topo 9,3 2,6 - 5,1 2,4 2,0 - - 38,9 2,9 2,5 4,0 (27) 

Intermédio 21,6 41,0 32,3 20,3 20,0 31,4 14,7 24,3 - 37,1 30,0 27,5 (185) 

Inicial 66,0 52,1 63,6 64,4 76,5 62,7 79,4 54,1 55,6 48,6 62,5 62,8 (422) 

Outra 3,1 4,3 4,0 10,2 1,2 3,9 5,9 21,6 5,6 11,4 5,0 5,7 (38) 

 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (672) 
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O quadro 2 apresenta os valores das pres-
tações de reforma por categoria e sexo. Na 
abordagem desenvolvida, tendo em conta a 
dispersão, muito significativa, dos valores 
auferidos em cada uma das categorias (por 
vezes maior do que a que opõe as categorias 
entre si), optámos por apresentar os valores 
médios, os medianos e o desvio padrão. 

A conjugação destas três medidas permi-
te perceber, por exemplo, que nas posições 
de carreira do universitário, mais de 50% 
dos pensionistas auferem prestações acima 
da média da respetiva categoria – a mediana 
da distribuição de rendimentos dos profes-
sores catedráticos, por exemplo, é de 4419 
euros/mês, cerca de +200euros do que o ren-
dimento médio mensal desta categoria. Esta 
situação só não se replica nos homens posi-
cionados nas duas categorias de topo do po-

litécnico e da carreira de investigação, bem 
como nas categorias sem enquadramento 
nos atuais estatutos de carreira dos dois sub-
sistemas. Complementarmente, a análise do 
desvio padrão, associado à média de presta-
ções, dá conta de uma variabilidade muito 
significativa de situações, a qual chega a ser 
superior a 1100 euros (caso, por exemplo, da 
categoria de professor coordenador, quer no 
segmento masculino, quer no feminino).  

Esta heterogeneidade subjacente aos va-
lores das prestações de reforma dos tra-
balhadores em referência nesta análise é, 
quanto a nós, o elemento mais marcante 
destes dados. Nela identificamos um qua-
dro global de grande desigualdade: interna 
a cada categoria e entre categorias e subsis-
temas de ensino associados.4 

De forma expectável, nas três carreiras 

GRÁFICO 1
Fluxos de saída definita por subsistema de ensino e sexo
2009-2019 (valores absolutos)

QUADRO 2
Pensão de reforma por categoria e sexo, 2009-2019 (euros/mês)

QUADRO 1
Categorias de carreira no momento
de transição para a reforma
Em 2009-2019 (%)

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Professor catedrático 
Professor Associado 
Professor Auxiliar 
Outros sem
enquadramento no ECDU 
Investigador coordenador 
Investigador principal 
Investigador auxiliar 
Professor coordenador
principal 
Professor coordenador 
Professor adjunto 
Outros sem enquadramento
no ECDESP 
TOTAL (N=2393) 

4 211 4 419 838
3 424 3 577 664
2 776 2 840 706

1 946 1 798 1 019

3 433 3 540 1 023
3 718 3 830 652
3 874 3 751 465
2 913 2 966 578
3 520 3 578 701

4 021 3 997 1 126

3 139 3 258 669
2 455 2 535 758

1 903 1 799 789

2 670 2 735 863
3 219 3 268 1 039

4 222 4 419 875
3 412 3 583 699
2 737 2 755 735

2 002 1 798 1 129

3 519 3 610 1 082
4 299 3 904 713
4 087 4 145 459
2 833 2 837 646
3 646 3 799 867

4 078 3 942 1 163

3 165 3 279 746
2 398 2 512 825

1 891 1 770 892

2 613 2 690 942
3 278 3 315 1 120

4 177 4 390 704
3 442 3 567 610
2 819 2 915 672

1 847 1 800 793

3 289 3 390 898
3 556 3 665 552
3 539 3 578 216
3 012 3 125 504
3 421 3 485 530

3 934 4 053 1 117

3 117 3 243 595
2 539 2 564 637

1 933 2 043 448

2 749 2 788 736
3 124 3 200 887

Categoria de carreira

Professor catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Outros sem
enquadramento no ECDU
Subtotal 
Investigador coordenador
Investigador principal
Investigador auxiliar
Subtotal 
Professor coordenador
principal
Professor coordenador
Professor adjunto
Outros sem
enquadramento no ECDESP
Subtotal 
TOTAL

HM H M

Média Mediana Desvio
Padrão Média Mediana Desvio

Padrão Média Mediana Desvio
Padrão

% face
ao total

% na
respetiva

carreira
39,7
30,5
29,9

-

39,0
30,5
30,5

4,0

30,7
65,3

-

25,0
19,2
18,9

3,7

1,0
0,8
0,8

1,2

8,9
18,9

1,7

100,0

Em % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N Total
Universitário 66,9 65,0 72,3 70,4 69,8 75,4 73,8 67,8 84,3 77,0 81,0 1721
Politécnico 33,1 35,0 27,7 29,6 30,2 24,6 26,2 32,2 15,7 23,0 19,0 672
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2393
 (293) (334) (357) (199) (281) (207) (130) (115) (115) (152) (210) 
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Rácio de saídas em posição de topo e intermédia,
segundo o subsistema de ensino (%) 

Posição
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

Posição 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

UNIVERSITÁRIO

POLTÉCNICO

Topo 36,7 39,2 41,5 34,3 33,7 20,5 36,5 41,0 48,5 47,0 25,9 36,2 (623) 

Intermédia 26,0 28,1 26,7 27,1 31,6 34,0 28,1 29,5 28,9 25,6 37,6 29,4 (506) 

Inicial 31,1 26,7 26,7 30,0 27,0 34,6 30,2 28,2 22,7 25,6 35,9 29,1 (501) 

Outra 6,1 6,0 5,0 8,6 7,7 10,9 5,2 1,3 - 1,7 0,6 5,3 (91) 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (1721) 

  
Topo 9,3 2,6 - 5,1 2,4 2,0 - - 38,9 2,9 2,5 4,0 (27) 

Intermédio 21,6 41,0 32,3 20,3 20,0 31,4 14,7 24,3 - 37,1 30,0 27,5 (185) 

Inicial 66,0 52,1 63,6 64,4 76,5 62,7 79,4 54,1 55,6 48,6 62,5 62,8 (422) 

Outra 3,1 4,3 4,0 10,2 1,2 3,9 5,9 21,6 5,6 11,4 5,0 5,7 (38) 

 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (672) 
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Nota: Ao contrário do que frequentemente sucede em processos de inquirição em que se interpelam ganhos médios, onde 
as taxas de resposta são normalmente baixas ou muito baixas, neste caso temos a fortuna de continuar a trabalhar com 
o mesmo universo (N=2393). Uma situação que só por si confere enorme consistência a estes dados. Outra questão que 
importa sublinhar é que os valores apresentados reportam ganhos brutos mensais.

4
A propósito não podemos 
deixar de sublinhar 
o seguinte: No ano 
2018 as prestações de 
reforma enquadradas 
no sistema gerido pela 
CGA representavam 
sensivelmente 18% do 
total de pensões (fonte: 
CGA/MTSSS), sendo o 
valor médio das prestação 
auferidas no todo de 
pensionistas da CGA de 
cerca 1155 euros/mês – 
representando quase três 
vezes o valor médio das 
pensões dos beneficiários 
da Segurança Social. 
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em destaque, a estratificação das posições 
está significativamente correlacionada com o 
valor bruto médio e mediano das prestações 
auferidas mensalmente na pensão de refor-
ma: a localização numa categoria superior 
está correlacionada com uma valorização 
das prestações de reforma. Esta hierarquiza-
ção conjuga-se com a ordenação, também em 
pirâmide, dos subsistemas universitário e po-
litécnico. Sistematicamente, seja por catego-
ria, seja por categoria/género, os docentes do 
universitário no momento de transição para 
a reforma apresentam ganhos médios melho-
rados na comparação com os seus colegas do 
subsistema politécnico. 

Ainda no universitário, na análise segun-
do o género, é possível observar que apenas 
na categoria de professor catedrático elas ter-
minam a carreira com menos recursos do que 

eles (seja fazendo a leitura a partir da média, 
seja da mediana). Mas tanto nas categorias 
de professor associado, como nas de profes-
sor auxiliar a situação inverte-se. Quanto ao 
politécnico, a situação é curiosa: em todas as 
categorias de carreira os homens tendem a 
auferir em termos médios uma pensão me-
lhorada face às suas colegas na mesma po-
sição. Não obstante, a leitura através da 
mediana permite observar que também em 
todas as categorias, o peso das que auferem 
prestações de reforma acima da média (aliás 
acima do valor médio de prestações do setor 
masculino) é sistematicamente maior na dis-
tribuição feminina. Esta distribuição sugere, 
pois, uma maior heterogeneidade de situa-
ções nas condições de progressão e acesso à 
reforma do setor masculino.

Para concluir esta breve caracterização 
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dos docentes e investigadores inscritos nas 
listagens de novos pensionistas da Caixa Ge-
ral de Aposentações, o gráfico 3 apresenta a 
sua distribuição percentual por região NUT 
II, bem como o valor médio (e desvio padrão 
superior e inferior associado) das pensões au-
feridas. No caso optámos por não apresentar 
para cada região os valores médios de pensão 
auferidos em função da posição de carreira, 
uma vez que constatámos que as posições de 
carreira replicam, no essencial, as caracterís-
ticas assinaladas atrás, não registando varia-
ções significativas por região.

Relativamente à distribuição dos pensio-
nistas por região NUT II, refletindo a posição 
prevalecente da capital na oferta formati-
va no todo nacional, sensivelmente 47% ter-
minam a sua carreira a partir de uma insti-

tuição localizada na região de Lisboa. Por-
to (com 25%) e Centro (21%), ambas com 
uma presença histórica relevante, cobrem 
boa parte dos restantes, enquanto as regiões 
do Sul e sobretudo das Ilhas têm uma pre-
sença mais marginal. Em termos de valores 
médios de pensões/mês por região, consta-
-se que as clivagens entre regiões, apesar 
de tudo, são inferiores à dispersão de rendi-
mentos no interior de cada região. Com isto 
refletindo, no fundo, os traços de caracteri-
zação assinalados ao longo desta análise.

NOTAS FINAIS
As motivações que nos conduziram à rea-
lização deste pequeno exercício só parcial-
mente foram concretizadas. Em termos ge-
rais, propúnhamo-nos contribuir para escla-

GRÁFICO 1
Fluxos de saída definita por subsistema de ensino e sexo
2009-2019 (valores absolutos)

QUADRO 2
Pensão de reforma por categoria e sexo, 2009-2019 (euros/mês)

QUADRO 1
Categorias de carreira no momento
de transição para a reforma
Em 2009-2019 (%)

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Fonte: CGA

Professor catedrático 
Professor Associado 
Professor Auxiliar 
Outros sem
enquadramento no ECDU 
Investigador coordenador 
Investigador principal 
Investigador auxiliar 
Professor coordenador
principal 
Professor coordenador 
Professor adjunto 
Outros sem enquadramento
no ECDESP 
TOTAL (N=2393) 

4 211 4 419 838
3 424 3 577 664
2 776 2 840 706

1 946 1 798 1 019

3 433 3 540 1 023
3 718 3 830 652
3 874 3 751 465
2 913 2 966 578
3 520 3 578 701

4 021 3 997 1 126

3 139 3 258 669
2 455 2 535 758

1 903 1 799 789

2 670 2 735 863
3 219 3 268 1 039

4 222 4 419 875
3 412 3 583 699
2 737 2 755 735

2 002 1 798 1 129

3 519 3 610 1 082
4 299 3 904 713
4 087 4 145 459
2 833 2 837 646
3 646 3 799 867

4 078 3 942 1 163

3 165 3 279 746
2 398 2 512 825

1 891 1 770 892

2 613 2 690 942
3 278 3 315 1 120

4 177 4 390 704
3 442 3 567 610
2 819 2 915 672

1 847 1 800 793

3 289 3 390 898
3 556 3 665 552
3 539 3 578 216
3 012 3 125 504
3 421 3 485 530

3 934 4 053 1 117

3 117 3 243 595
2 539 2 564 637

1 933 2 043 448

2 749 2 788 736
3 124 3 200 887

Categoria de carreira

Professor catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Outros sem
enquadramento no ECDU
Subtotal 
Investigador coordenador
Investigador principal
Investigador auxiliar
Subtotal 
Professor coordenador
principal
Professor coordenador
Professor adjunto
Outros sem
enquadramento no ECDESP
Subtotal 
TOTAL

HM H M

Média Mediana Desvio
Padrão Média Mediana Desvio

Padrão Média Mediana Desvio
Padrão

% face
ao total

% na
respetiva

carreira
39,7
30,5
29,9

-

39,0
30,5
30,5

4,0

30,7
65,3

-

25,0
19,2
18,9

3,7

1,0
0,8
0,8

1,2

8,9
18,9

1,7

100,0

Em % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N Total
Universitário 66,9 65,0 72,3 70,4 69,8 75,4 73,8 67,8 84,3 77,0 81,0 1721
Politécnico 33,1 35,0 27,7 29,6 30,2 24,6 26,2 32,2 15,7 23,0 19,0 672
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2393
 (293) (334) (357) (199) (281) (207) (130) (115) (115) (152) (210) 

108 110

6065
88

32 20
200

40

80

120

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mulheres, Universitário Homens, Universitário
Mulheres, Politécnico Homens, Politécnico

GRÁFICO 2

 

Rácio de saídas em posição de topo e intermédia,
segundo o subsistema de ensino (%) 

Posição
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

Posição 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Total (N)

UNIVERSITÁRIO

POLTÉCNICO

Topo 36,7 39,2 41,5 34,3 33,7 20,5 36,5 41,0 48,5 47,0 25,9 36,2 (623) 

Intermédia 26,0 28,1 26,7 27,1 31,6 34,0 28,1 29,5 28,9 25,6 37,6 29,4 (506) 

Inicial 31,1 26,7 26,7 30,0 27,0 34,6 30,2 28,2 22,7 25,6 35,9 29,1 (501) 

Outra 6,1 6,0 5,0 8,6 7,7 10,9 5,2 1,3 - 1,7 0,6 5,3 (91) 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (1721) 

  
Topo 9,3 2,6 - 5,1 2,4 2,0 - - 38,9 2,9 2,5 4,0 (27) 

Intermédio 21,6 41,0 32,3 20,3 20,0 31,4 14,7 24,3 - 37,1 30,0 27,5 (185) 

Inicial 66,0 52,1 63,6 64,4 76,5 62,7 79,4 54,1 55,6 48,6 62,5 62,8 (422) 

Outra 3,1 4,3 4,0 10,2 1,2 3,9 5,9 21,6 5,6 11,4 5,0 5,7 (38) 

 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (672) 
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do reposicionamento desses lugares, na ob-
servação dos fluxos de saída, constatamos o 
ritmo a que o sistema (particularmente no 
universitário) se tem vindo paulatinamen-
te a desqualificar. Efetivamente, a análise 
apresentada num artigo publicado na revis-
ta SNESup (Alves e Mauritti, 2019) abre al-
gumas pistas que indiciam a desqualificação 
do sistema por via, precisamente, do fecha-
mento prolongado a novos ingressos: “que 
se traduz designadamente em (poucos) luga-
res colocados a concurso que são, de forma 
prevalecente, posições de início de carrei-
ra (…) [muitas dos quais] acabam por não 
ser mais do que uma formalização de laços 
contratuais instáveis e precários já existen-
tes, envolvendo pessoas que, efetivamente, 
contribuem para a instituição, por vezes, há 
mais de uma década” (idem, p.30).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Alves, M.G., Mauritti, R. (2019). Um retrato 
dos docentes no ensino superior em tempos 
de implementação do RJIES, Revista Ensino 
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jun 2019, pp. 28-37.

recer em que condições docentes e investi-
gadores têm vindo a aceder à reforma. De 
facto, para este retrato assumir maior rele-
vância precisaríamos de informações adi-
cionais, que infelizmente temos dificuldade 
em obter, como a idade e carreira contribu-
tiva dos visados nesta análise; assim como 
um enquadramento mais alargado das suas 
trajetórias profissionais. Nesta sequência, 
talvez uma das conclusões mais importantes 
deste trabalho seja, precisamente, a urgên-
cia de mais informação. 

A análise desenvolvida confirma, em 
boa medida, a perceção geral relativamen-
te às baixíssimas oportunidades de progres-
são vertical, particularmente agravadas no 
politécnico. A grande dispersão dos valo-
res em torno da média de prestações men-
sais de reforma, observada na generalidade 
das posições, poderá ter subjacente quadros 
de referência nas condições de progressão 
horizontal muito diferenciados: opondo os 
que estão no sistema há mais anos e ainda 
beneficiaram da possibilidade de reposicio-
namento automático de três em três anos 
dentro da mesma categoria (em vigor até 
2005), e os restantes mobilizados num sis-
tema que, na prática, lhes limitou qualquer 
oportunidade de reconhecimento. Nas cate-
gorias de topo, a estas situações, podemos 
juntar a prática relativamente comum até 
período recente de “celebração” do termo de 
carreira com a passagem à posição cimeira. 
De facto, materializando um reconhecimen-
to simbólico do trabalho desenvolvido pelo 
docente em prol da instituição e porventura 
do sistema como um todo, essa transição tar-
dia, no atual sistema de calculo de pensões, 
acaba por ter um impacto mitigado no valor 
final da prestação.

No universitário, num quadro geral mui-
to fechado e com escassas oportunidades de 
progressão, perante os fluxos de saída dos 
ativos mais bem posicionados, seria perti-
nente procurar perceber em que medida a 
“sangria” nos lugares de topo − uma situa-
ção vantajosa para os próprios que obtive-
ram reconhecimento – se reflete, ou não, nos 
fluxos de entrada para lugares afins através 
de processos concursais. É que não haven-

A análise desenvolvida 
confirma, em boa 

medida, a perceção 
geral relativamente às 

baixíssimas oportunidades 
de progressão vertical, 

particularmente agravadas 
no politécnico. 
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CONSEQUÊNCIAS: 
A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS  
DE CONTRATAÇÃO NO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO PORTUGUÊS 
PÓS-RJIES

A primeira década deste século trouxe 
consigo uma reforma institucional do 
Ensino Superior, aplicada em Portu-

gal através de um conjunto de diplomas, dos 
quais se destaca o Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007) e 
as alterações aos estatutos de carreira docen-
te universitária e do politécnico (Decreto-Lei 
n.º 205/2009 e Decreto-Lei n.º 207/2009, segui-
das da Lei n.º 8/2010 e Lei n.º 7 /2010).

Esta reforma foi introduzida sob o pre-
texto de uma avaliação do sistema de Ensino 
Superior produzida pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Económico 
(OECD, 2007). Contudo, há elementos que fa-
zem parte das recomendações da OCDE que já 
tinham sido introduzidos anteriormente, no-
meadamente através da Lei n.º 37/2003 (Lei 
de base do financiamento do ensino superior, 
2003), a qual aplicou o princípio da partilha de 
custos ao Ensino Superior português1.

Todo este corpo legislativo operou uma 
mudança no funcionamento das instituições, 
baseada num conjunto de ideias e princípios, 
que podemos incluir no marco da chamada 
Terceira Via.

Passados dez anos sobre estas alterações, 
é tempo para realizar um primeiro balanço e 
verificar as consequências sobre o nosso ar-
ranjo institucional.

Neste texto iremos concentrar-nos sobre 
a evolução das carreiras docentes universitá-
ria e do ensino superior politécnico, enqua-
drando-as no que aqui designamos como car-

reiras académicas, ou seja, carreiras de do-
cência em ciclos de estudos de nível superior, 
que englobam o ensino, a investigação, a par-
ticipação na governação das instituições e a 
intervenção social.

O período em análise incide sobre o mo-
mento posterior à introdução destas refor-
mas, compreendendo os anos de 20072  a 2018.

Centramo-nos na evolução dos regimes de 
prestação de serviço e na evolução da compo-
sição das categorias dos docentes de carrei-
ra (com contrato por tempo indeterminado).

Procuramos assim complementar um ou-
tro estudo apresentado nesta revista, relati-
vamente ao retrato dos docentes do ensino 
superior após a implementação do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES) (Gaio Alves e Mauritti, 2019).

Os dados em análise partem das bases de 
dados disponibilizadas pela Direção Geral de 
Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC) 
(Registo biográfico de docentes, [s.d.]), construí-
das a partir de informações de registo veicula-
das pelos estabelecimentos de ensino superior.

Em termos de regime de contrato foram 
contabilizados os docentes que preenchiam a 
condição de pertencerem a um determinado 
regime de prestação de serviço e que se en-
contravam nos subsistemas de ensino supe-
rior público universitário e politécnico.

Na análise da evolução das categorias de 
carreira foram contabilizados os docentes 
que preenchiam a condição de pertencerem 
ao subsistema em análise (ensino superior 

INTRODUÇÃO

1
Curiosamente, incluída 
na alínea h) referente ao 
princípio de justiça

2
Reportamo-nos a 2007, 
porque a Lei 62/2007 
introduziu alterações 
importantes em matéria da 
governação, as quais vieram 
a ser complementadas com 
as alterações aos estatutos 
das carreiras académicas de 
2009 e 2010.

GONÇALO 
CARDOSO LEITE 
VELHO

PRESIDENTE 
DA DIREÇÃO 
DO SNESUP

DOI: 10.26329/2019.66/67.6
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público universitário ou ensino superior pú-
blico politécnico) e uma determinada catego-
ria da carreira, não sendo contabilizados os 
docentes identificados como equiparados, ou 
como convidados3.

Iremos começar por analisar a evolução do 
regime de prestação de serviços no conjunto 
dos dois principais subsistemas de ensino su-
perior público. De seguida iremos efetuar a 
análise da evolução das categorias de carrei-
ra, mas separando cada um dos subsistemas.

Por fim, retiramos algumas conclusões so-
bre o que nos dizem os dados, procurando 
verificar quais as consequências das refor-
mas legislativas em termos de regimes de tra-
balho e evolução das categorias carreiras.

Existem quatro regimes de prestação de servi-
ço no ensino superior público. Eles são: tem-
po integral com dedicação exclusiva, tempo 
integral, tempo parcial e colaboração.

Por norma instituída nos estatutos de car-
reira, o regime de prestação de serviço é o de 
tempo integral com dedicação exclusiva.

No caso dos docentes convidados (docentes 
contratados a termo certo) contratados a tem-
po integral foi introduzido um período máxi-
mo de 4 anos para a renovação dos contratos 
em regime de tempo integral (independente-
mente de terem, ou não, dedicação exclusiva).

A limitação à renovação não abrange os do-
centes convidados contratados a tempo par-
cial, pelo que estes podem permanecer inde-
finidamente em sucessivos contratos a termo.

Na categoria de Assistente só podem ser rea-
lizados novos contratos a tempo parcial e até 
um limite contratual de 60%.

Analisando a evolução do número de do-
centes contratados nos diversos regimes de 
contratação, no período entre 2007 e 2019, veri-
ficamos um crescimento da contratação a tem-
po parcial.

O crescimento do número de docentes con-
tratados a tempo parcial torna-se mais signifi-
cativo a partir de 2015, demonstrando que não 
se trata apenas de um fenómeno de ajustamen-
to às medidas implementadas no período de 
emergência financeira.

Aliás, um fenómeno semelhante, de maior 
crescimento de contratos a tempo parcial, ti-
nha já ocorrido entre 2009 e 2011.

No período entre 2011 e 2013 vemos uma 

Fotografia: Helloquence - Unsplash

3
Procuramos ainda verificar 
a situação de casos de 
aparente inconsistência 
em que, apesar não 
estarem identificados como 
convidados, apresentavam-
se como contratações a 
tempo parcial

REGIME DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO
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tendência para a manutenção do número de 
convidados.

Em relação aos docentes em dedicação ex-
clusiva, a tendência é a de diminuição, existin-
do atualmente cerca de menos 1.500 docentes 
neste regime de contratação.

A contratação em dedicação exclusiva veio 
a diminuir, sobretudo entre 2010 e 2014, se-
guindo-se um cenário de alguma estabilização

Este fenómeno de manutenção do número 
de convidados e diminuição na contratação em 
dedicação exclusiva demonstra que os efeitos 
das restrições financeiras no ensino superior 
contribuíram para um recuo de formas de con-
tratação mais estáveis, perante o aumento rela-
tivo de contratações mais precárias.

Relativamente aos docentes contratados a 
tempo integral, há uma redução continuada 
no período entre 2008 e 2013. A partir daí te-
mos flutuações, com um pico em 2017.

É conveniente notar que, sobre este regime 
de contratação, são conhecidas situações em 
que se procura subverter o limite máximo de 

4 anos de renovação a contrato dos docentes a 
tempo integral, com a renovação dos contra-
tos desses docentes, mas a tempo parcial. Nes-
te quadro importa verificar a possível relação 
entre a diminuição de docentes contratados a 
tempo integral entre 2008 e 2013 e a manuten-
ção de docentes contratados a tempo parcial.

Esta questão é relevante quando atende-
mos a uma rotação de tempo integral para 
tempo parcial e à sua relação com práticas de 
“flexibilização” protagonizadas por diversos 
estabelecimentos de ensino superior durante 
o período de emergência financeira.

Em termos da evolução dos docentes sem 
remuneração, estes tiveram o seu pico em 2010 
(com 1546 docentes nesta situação), seguida de 
uma diminuição até 2014, assistindo-se nos úl-
timos anos uma flutuação dos registos.

Cabe aqui indicar que o habitual regis-
to da DGEEC, de docentes sem remuneração 
como regime de serviço em colaboração, so-
freu uma alteração a partir de 2016, com a in-
trodução de uma categoria em branco. Nes-
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sa categoria em branco estão pessoas em si-
tuações de bolsas de pós-doutoramento, bem 
como as abrangidas pelos programas de con-
tratação de doutorados (Investigador FCT, 
Emprego científico), que lecionam sem aufe-
rir qualquer acréscimo de rendimento.

Estas situações demonstram o problema 
criado pelo artigo 32-A.º do ECDU, que abriu 
a porta à docência sem remuneração, des-
de que enquadrada em protocolos de coo-
peração. Ora, dado que diversas universida-
des criaram associações sem fins lucrativos 
para gerir projetos de investigação e contra-
tar investigadores, concretizou-se um verda-
deiro processo de terceirização, sendo que os 
investigadores contratados desta forma são 
captados para lecionar sem remuneração ao 
abrigo dos referidos protocolos.

A partir da reforma dos estatutos de carrei-
ra de 2009, as carreiras dos dois subsistemas 
tornaram-se genericamente paralelas. Am-
bas possuem três categorias: Auxiliar, Asso-
ciado e Catedrático, no caso do universitário; 
e Adjunto, Coordenador e Coordenador Prin-
cipal, no caso do politécnico.

O acesso a cada categoria obriga a que se 
possua um conjunto de requisitos em termos 
de grau, mas também de tempo de serviço.

Acede-se à categoria de Professor Auxi-
liar com o doutoramento, sendo que esta pro-
va servia historicamente para verificar que o 
doutorando possuía as características funda-
mentais para o exercício da profissão (domí-
nio da lectio e da disputatio).

A Agregação permitia o acesso à categoria 
de Professor Catedrático, tendo-se instituído 
a prática de concurso internacional para ad-
missão na mesma.

A categoria de Associado é um estádio in-
termédio, ao qual se acede também por con-
curso internacional.

A diferença fundamental entre a carreira 
universitária e a do politécnico reside nos re-
quisitos de admissão para Professor Adjunto 
e Professor Coordenador (equivalentes res-
petivamente a Professor Auxiliar e a Profes-

sor Associado), com introdução da figura de 
“especialista”, que se instituiu a partir de 2009 
como hipótese alternativa ao doutoramento.

Note-se que, anteriormente, o acesso à ca-
tegoria de Professor Adjunto dava-se apenas 
com o grau de Mestre e o acesso à categoria 
de Professor Coordenador dava-se apenas 
com o doutoramento. Pelo que as alterações 
nos requisitos deram azo a um regime tran-
sitório4.Comecemos pela análise da evolu-
ção das categorias do subsistema politécnico, 
onde é particularmente visível o crescimento 
acentuado do número de Professores Adjun-
tos, sobretudo após 2009.

O peso relativo de professores adjuntos 
quase que duplicou em dez anos, demons-
trando-se o caráter profundo que as altera-
ções dos estatutos de carreira produziram. 
Verifica-se também que esse aumento se pro-
duz de forma particularmente acentuada en-
tre o ano de 2009 e 2010, momento em que se 
concretizou o regime transitório.

A esse aumento do número de Professores 
Adjuntos, corresponde uma ligeira diminui-
ção do número de contratados na categoria 
de Assistente (incluindo-se aqui quer os con-
tratados como Assistente de 1.º Triénio, quer 
como de 2.º Triénio).

A razão para a suavidade desta curva, em 
contraste com a inclinação pronunciada na 
evolução do número de Professores Adjun-
tos, deriva de que os dados aqui apresentados 
demonstram apenas uma parte da questão. A 
maior parte dos Assistentes estavam contra-
tados como equiparados, tendo grande parte 
deles passado para a categoria de Professor 
Adjunto. Num futuro trabalho esperamos po-
der apresentar esta relação.

Proporcionalmente, os Professores Ad-
juntos deixaram de representar 65% dos do-
centes da carreira do subsistema politécnico, 
para serem agora 83%.

Em termos de Professores Coordenadores, 
o seu número subiu 10,5% (mais 73 docentes 
– variação que não é tão detetável no gráfi-
co devido ao efeito de escala perante as de-
mais categorias). Ainda assim, esta variação 
deve ser acompanhada pela análise da rela-
ção de proporcionalidade entre as diversas 
categorias. Neste caso, a realidade é a de um 
decréscimo proporcional. Em 2007 os profes-

CATEGORIAS DE 
CARREIRA

4
É importante registar 
que parte importante da 
reclamação para alteração 
dos estatutos de carreira 
de docente do politécnico 
deveu-se à pressão de 
muitos jovens doutorados, 
contratados como 
Assistentes e impedidos 
de ascender à categoria 
de Professor Adjunto. 
Isto porque, ao contrário 
da carreira docente 
universitária, não existia 
uma disposição de transição 
automática de categoria 
aquando do doutoramento.  
Esta pressão nasceu de 
um corpo docente cada 
vez mais qualificado, 
que apesar do processo 
de universalização do 
ensino superior, assistia 
um estrangulamento nas 
admissões do sistema 
universitário. 
Trata-se de uma 
consequência do 
processo de expansão e 
universalização do ensino 
superior, que importa 
analisar futuramente com 
mais detalhe
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sores coordenadores representavam 22% dos 
docentes de carreira, quando em 2018 repre-
sentam apenas 16%.

Ainda no que toca às categorias superio-
res do subsistema politécnico, importa tam-
bém referir que no topo da carreia, na ca-
tegoria de Professor Coordenador Principal 
(criada pela reforma dos estatutos de 2009) 
estavam contratados 36 docentes, em 2018. 
Tal significa que, proporcionalmente, esta 
categoria abarca apenas 1% dos docentes de 
carreira do ensino superior politécnico.

A evolução do subsistema universitário de-
monstra um crescimento do número de Pro-
fessores Auxiliares, ainda que de um modo 
mais moderado do que aconteceu com os Pro-
fessores Adjuntos no subsistema politécnico.

A evolução é mais positiva entre 2007 e 
2009, assistindo-se depois a uma maior mo-
deração deste crescimento, até chegar a uma 
ligeira quebra no ano de 2018.

É possível verificar a relação inversa en-
tre as curvas de aumento do número de Pro-
fessores Auxiliares e a diminuição do núme-
ro de Assistentes. 

Contudo, a quebra do número de Assis-
tentes resulta sobretudo do fim da categoria 
de Assistente enquanto categoria de carreira 
(em contratos por tempo indeterminado), re-
servando-a apenas para os contratos a termo, 
dos docentes convidados.

Em termos das categorias superiores, assis-
te-se a uma estagnação, que vem a contribuir 
para uma degradação das relações de propor-
cionalidade entre categorias de carreira.

O número de Professores Associados mante-
ve-se relativamente estável, passando de 1998 
docentes em 2007, para 2017 docentes em 2018.

No caso dos Professores Catedráticos, há 
até uma diminuição: de 1135 docentes em 
2007, para 1068 em 2018.

A proporcionalidade entre as três catego-
rias passou de uma relação de 52-20-12 para 
66-22-12. Esta evolução atesta a forma como 
o desenvolvimento tem sido concretizado so-
bretudo pela base da carreira.

É importante também cotejar estes núme-
ros com a proporcionalidade das categorias 
do subsistem do politécnico, que passou de 
65-22-0, para 83-16-1. Novamente, a regra é 
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a do desenvolvimento pela base da carreira.
Note-se a forma como estes valores estão 

ainda distantes de atingir as regras instituí-
das nos estatutos de carreira, sobre a propor-
cionalidade das categorias superiores e a ca-
tegoria de base. No universitário, essa pro-

porção deveria ser de 50-50 e, no politécni-
co, de até 50%.

Deste cenário surgem tensões, as quais 
são reforçadas pelos problemas do sistema 
de progressões horizontal.

CONCLUSÃO
Olhando para a evolução quer do regime de 
contratação, quer das diversas categorias, 
podemos verificar algumas das principais 
consequências da reforma dos estatutos de 
carreira, introduzida em 2009.

A primeira nota de destaque é a da disse-
minação da precariedade, com o crescimen-
to dos contratos em regime de tempo parcial.

Apesar de queixa do SNESup apresenta-
da à Comissão Europeia, continuam sem se 
concretizar normas que limitem a situação 
precária dos docentes convidados.

Não é possível saber quantos destes do-
centes apenas possuem estas relações de tra-
balho fragilizadas, sem usufruírem de qual-
quer outro meio de subsistência. Difícil, 

igualmente, tem sido verificar quantos são 
contratados com percentagens de contrata-
ção inferiores à proporcionalidade equitati-
va com o número de horas lecionadas.

Nos últimos anos existem vários estabele-
cimentos de ensino superior que produziram 
normas que procuram instituir variações na 
proporcionalidade de contratação de docen-
tes convidados. A situação mais grave foi a da 
Universidade de Coimbra, onde se procurou 
equivaler um contrato a 100% com uma carga 
horária letiva semanal de 20 horas.

Esta situação conduziu a um agrava-
mento da desvalorização salarial dos do-
centes do ensino superior, que já tinha sido 
afetada pelas diversas medidas de cortes 
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implementadas a propósito do período de 
emergência financeira.

A falta de capacidade negocial dos convi-
dados em situação mais frágil e algum opor-
tunismo daqueles que procuram beneficiar 
deste enquadramento agrava esta espiral ne-
gativa, contribuindo para uma assinalável 
desvalorização da qualificação avançada.

Neste quadro, é particularmente notó-
ria a incapacidade de ação dos reguladores, 
em especial da Inspeção Geral de Educação 
e Ciência, particularmente visível na ques-
tão da subversão da proporcionalidade entre 
percentagens de contratação e horas letivas.  
Essa inação parece indiciar uma transforma-
ção destes órgãos de reguladores indepen-
dentes fiscalizadores da aplicação da lei, em 
elementos inoperantes, cuja falta de ação, ou 
a desculpabilização das desigualdades e ile-
galidades contribui para uma ainda maior 
degradação do arranjo institucional.

Daqui resulta uma tendência para a pre-
carização e a fragmentação dos contratos, 
com resultados negativos em termos do valor 
da qualificação avançada.

É sobretudo estranha a forma como as ins-
tituições incorporaram esta desvalorização 
da qualificação avançada, quando esse é um 
dos seus principais produtos.

A desigualdade da situação de docentes de 
carreira e docentes precários pode conduzir 
a clivagens graves, que ameaçam a própria 
ideia de comunidade académica.

Sendo certo que no princípio da aplicação 
desta reforma ainda se fazia sentir a perma-
nência da figura do Assistente, transportada 
para a figura do docente convidado, a verda-
de é que esta situação se foi erodindo, dado 
que os docentes convidados não possuem 
qualquer mecanismo de transição para a car-
reira (que acontecia, tradicionalmente, com a 
conclusão do doutoramento).

É certo que, em parte, existe a ideia da 
precariedade como um tirocínio, através do 
qual se alcançará, por mérito, a posição de 
carreira.

Esta ideia demonstra o referido transpor-
te da figura do Assistente, dado que anterior-
mente esta categoria possuía uma menor es-
tabilidade contratual.

Ainda assim, quer em termos de salário, 

quer em termos de condições de contratação, 
assiste-se a um recuo, que testemunha a de-
gradação e a desvalorização da qualificação 
avançada.

O subfinanciamento contribui para esta si-
tuação, não sendo razão única, pois existe tam-
bém um certo aproveitamento da parte daque-
les que procuram tirar benefício sobre aqueles 
que se encontram em situação precária.

Não existindo qualquer mecanismo que 
permita corrigir esta situação, as consequên-
cias tornar-se-ão cada vez mais graves, quer 
para o funcionamento das instituições, quer 
para o valor da qualificação, 
quer mesmo para a socieda-
de, dados os problemas ine-
rentes à condição de precário 
e os seus efeitos, desde logo, 
em termos de carreira contri-
butiva no quadro do sistema 
de pensões.

É de salientar que o cresci-
mento do número de docentes 
convidados a tempo parcial se 
dá apesar do aumento do nú-
mero de Professores Auxilia-
res e Adjuntos.

Para tal, importa primei-
ro verificar a ordem de cres-
cimento de uma e outra situa-
ção. Assim, enquanto o número de docentes 
convidados a tempo parcial aumentou em 
6.000 docentes (de 4.626 para 10.653), o núme-
ro de Auxiliares apenas aumentou em 912 (de 
5.108 para 6.020) e o número de Adjuntos em 
1.782 (de 2.072 para 3.854). Ou seja, o aumen-
to do número de convidados a tempo parcial é 
mais do dobro do que o da integração na cate-
goria de base de docentes de carreira.

Ainda nesta relação de escala importa 
atentar na diminuição de 544 docentes contra-
tados a tempo integral (de 2.003 para 1.459).

É também importante ter em conta que 
muitos dos que transitaram para as catego-
rias de Auxiliar e Adjunto pertenciam já à 
carreira, mas na categoria de Assistente, sen-
do apenas o reconhecimento da transição por 
efeitos de qualificação.

Esta situação é particularmente relevante 
no caso do ensino superior politécnico, impor-
tando verificar futuramente qual a evolução 

A desigualdade 
da situação de 

docentes de carreira 
e docentes precários 

pode conduzir a 
clivagens graves, que 
ameaçam a própria 
ideia de comunidade 

académica.
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do número de equiparados a Assistente e a 
evolução dos professores Adjuntos de carreira 
(a qual permite testemunhar os efeitos do re-
gime transitório).

Igualmente como nota para trabalhos fu-
turos, importa verificar a evolução das cate-
gorias de convidados, bem como a análise 
particular sobre a evolução dos regimes de 
prestação de serviço por subsistema.

É também conveniente verificar se a evo-
lução dos regimes de contratação possui dife-
renças entre os subsistemas públicos univer-
sitário e politécnico, bem como o retrato da 
evolução de cada um dos estabelecimentos de 
ensino superior.

As questões da precariedade, tal como a es-
tagnação das categorias superiores, demons-
tram problemas que se associam com cons-
trangimentos orçamentais, mas que podem 
não ser exclusivamente resultados destes.

É importante relembrar que o regime de 
contratação implementado tem também con-
sequências institucionais sobre o equilíbrio 
de poderes no interior das organizações, bem 
como sobre a autonomia académica e cientí-
fica individual.

Os desequilíbrios para os quais aponta 
este trabalho, quer em termos do aumento 
do número de convidados, quer em termos 
da desproporção de pertença às diversas ca-
tegorias, traduzem-se numa diferenciação na 
distribuição de poder, incluindo entre insti-
tuições. Basta recordar que os júris para as 
categorias superiores de uma instituição são 
compostos por elementos de categoria igual 
ou superior de outra instituição. Logo, a di-
ferença no número de elementos nas catego-
rias superiores pode significar também con-
sequências na diversidade de elementos que 
participam nos diversos júris.

Ainda assim, é certo que a questão do fi-
nanciamento pode afetar a distribuição nas 
formas de contratação, a exigir também estu-
dos mais detalhados que possam comparar a 
evolução do financiamento dos diversos esta-
belecimentos de ensino superior público e a 
evolução dos seus modos de contratação.

No geral, os dados aqui apresentados de-
monstram as faces de um processo de pre-
carização e estagnação, o qual foi apenas 
ligeiramente mitigado pelos regimes de 

transição introduzidos em 2009, na revisão 
dos estatutos de carreira docente.

Esta desvalorização do trabalho académico 
e científico resulta também numa desvalori-
zação da própria qualificação avançada, sen-
do tanto pior quando concretizada pelas insti-
tuições que produzem essa qualificação.

Esperamos que trabalhos futuros sobre 
esta temática permitam conhecer melhor as 
dinâmicas de contratação e a sua ligação com 
o valor do trabalho académico e científico.

Trata-se de uma investigação premente, 
que importa não só em termos de avaliação 
das políticas públicas, como para o desenho 
de medidas a implementar no futuro.
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A AMBIÇÃO E O 
FUTURO DO ENSINO 
SUPERIOR E CIÊNCIA:
UMA SÍNTESE DO FÓRUM DE PARTES 
INTERESSADAS ORGANIZADO PELO SNESUP

Neste texto, sintetizam-se os resultados 
do trabalho desenvolvido em cada uma das 
quatro sessões que estruturaram o progra-
ma do Fórum, tendo por base a análise dos 
registos escritos decorrentes dos exercícios 
realizados nas várias mesas. Trata-se de uma 
síntese necessariamente parcelar pela impos-
sibilidade de os registos escritos traduzirem 
a totalidade das ideias, propostas e debates 
que tiveram lugar em cada grupo de traba-
lho, mas constitui ainda assim um contributo 
para identificar diversos posicionamentos e 
para refletir sobre estratégias para enfrentar 
os desafios que hoje se colocam ao ensino su-
perior e ciência. 

OBJETIVOS, PARTICIPANTES  
E PROGRAMA DO EVENTO
O  tema do Fórum do Ensino Superior e Ciência 
foi a Ambição. Procurámos perspetivar o futu-
ro deste setor, numa lógica positiva e de cres-
cimento, que possa motivar uma espiral de de-
senvolvimento. Neste âmbito foram trabalha-
dos, em outras tantas sessões, quatro temas 
considerados fundamentais: as pessoas, a 
produção, a organização e a interação com 
o meio envolvente. Através desses quatro te-
mas, procurou-se compreender e refletir so-
bre os condicionamentos que se têm feito sen-
tir em relação ao desenvolvimento da massa 

APRESENTAÇÃO

O Fórum de Ensino Superior e Ciência or-
ganizado pelo SNESup teve lugar no 
dia 6 de Abril de 2019 na Sala Sophia de 

Mello Breyner Andresen do Centro Cultural de 
Belém. Este evento constituiu-se como um es-
paço de debate deliberativo, aberto e partici-
pativo, visando contribuir para a identificação 
dos desafios que hoje se colocam ao ensino su-
perior e ciência, bem como para a identifica-
ção de estratégias de ação para os enfrentar.

Trata-se de uma iniciativa que convocou, 
além de docentes e investigadores,  atores polí-
ticos, responsáveis institucionais, representan-
tes de associações académicas e diversas par-
tes interessadas no ensino superior e ciência. 
Em termos de organização, este evento seguiu 
o modelo de reunião de partes interessadas 
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, 
desenvolve-se uma lógica de trabalho colabo-
rativo em que as diversas partes interagem 
para encontrar soluções para as questões 
colocadas. Nessa interação há espaço para 
verificar as possibilidades de consensos, in-
cluindo o acordo em discordar, sendo também 
testados mecanismos deliberativos não vin-
culativos, que permitem perceber os sentidos 
de opinião das diversas partes interessadas.
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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, com-
preendendo clivagens e pontos de contacto. 
Ao estabelecer um programa de interação 
entre as partes, esperamos desenvolver um 
espaço de diálogo social, que permita ultra-
passar constrangimentos dos mecanismos 
formais de concertação, promovendo o de-
senvolvimento de redes de contacto.

Como partes interessadas no Ensino Su-
perior e Ciência confirmaram presença nes-
te evento: oito responsáveis políticos com 
ação neste setor (deputados na Assembleia 
da República e representantes da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia e Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); oito 
representantes de movimentos sociais liga-
dos às questões da ciência e de associações 
científicas; seis representantes de associa-
ções académicas; cinco dirigentes de estabe-
lecimentos de ensino superior; três dirigen-
tes de empresas; quarenta e seis docentes e 
investigadores de instituições de ensino su-
perior e ciência de todo o país, incluindo di-
rigentes de departamentos e de centros/uni-
dades de investigação.  

Os intervenientes foram distribuídos equi-
libradamente, por diferentes mesas, tendo 
em conta a natureza das partes interessadas.  
Em todas as mesas foram propostos, para 
cada questão, exercícios que permitiram re-
colher e debater conceitos e tópicos, de modo 
a colocar as partes interessadas em contacto 
direto, com vista a um propósito concreto. Os 
resultados do trabalho de cada grupo foram 
expostos no final de cada exercício, abrindo-
-se de seguida um debate com a participação 
dos diversos intervenientes. 

Sintetizam-se, seguidamente, os resulta-
dos das quatro sessões de trabalho, com base 
nos registos escritos delas resultantes.

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 docen-
tes e investigadores. 

Se é certo que o enquadramento labo-
ral da qualificação avançada possui relação 
com a realidade do tecido económico e social 
português, bem como com o aumento expo-
nencial do número de doutorados, não dei-
xa de ser necessário perceber quais as medi-
das que o próprio setor do Ensino Superior e 
Ciência deve tomar para aumentar a sua am-
bição em termos de massa crítica.

Também é verdade que esta realidade la-
boral não se resume apenas à questão da pre-
cariedade, envolvendo ainda outras várias re-
lativas às carreiras de docência e investigação.

É por isso importante conhecer qual a vi-
são das partes interessadas sobre:

●  perspetivas de trabalho para os atuais  
 estudantes e seu enquadramento nas  
 dinâmicas de investigação;

●  mecanismos de acesso à carreira e  
 funcionamento dos concursos;

●  perspetivas 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 ciên-
cia, reunindo contributos das partes interes-
sadas sobretudo sobre o que deve ser altera-
do e mantido no sistema atual.

EXERCÍCIOS 
Inquérito/deliberação
Trabalho em grupo para identificação de 
prioridades de ação



32Iniciativas
EN

SI
N

O
 S

U
PE

RI
O

R 
  

 ju
l/a

go
/s

et
 e

 o
ut

/n
ov

/d
ez

 2
01

9

RESULTADOS 
A análise dos cartazes, nos quais cada grupo 
registou as ideias e palavras-chave resultan-
tes do debate, revela um número alargado de 
referências a questões a melhorar relaciona-
das com o emprego dos docentes e investiga-
dores, tal como seria expectável considerando 
as temáticas destacadas na apresentação da 
sessão. Neste âmbito, é notória em todos os 
grupos a existência de referências à impres-
cindibilidade de eliminar a precariedade, au-
mentando as oportunidades de entrada na 
carreira, assim como à insustentabilidade de 
manter um elevado número de bolsas, quan-
do quem delas usufrui, não se encontra em 
processo de formação académica. 

Igualmente existem numerosas referên-
cias a questões de carreira, ainda que expres-
sando posições nem sempre consensuais. 
Para alguns, importa unificar as carreiras de 
docência e investigação, mas para outros é 
fundamental que elas se mantenham distin-
tas e paralelas, sendo sugerido num caso que 
seria ajustado estabelecer proporções de tra-
balhadores nessas duas carreiras, a respei-
tar em cada instituição. Num dos grupos foi 
suscitada a possibilidade de a carreira de in-
vestigação ser estabilizada através da sua li-
gação à Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
transformando-a numa espécie de CNRS (Cen-
tre National de Recherche Scientifique). A en-
dogamia foi apontada em várias mesas como 
algo a combater no desenvolvimento das car-
reiras, assim como a avaliação de desempe-
nho, mencionada enquanto aspeto que carece 
de mudanças e melhorias. São identificados 
desafios para distinguir os processos de recru-
tamento e de progressão nas carreiras. É refe-
rida algumas vezes a importância de prever a 
existência de carreiras para técnicos, nomea-
damente nas áreas de gestão e comunicação 
de ciência, em articulação com o trabalho de-
senvolvido por docentes e investigadores.

Nesta sessão de trabalho foram ainda iden-
tificados, no conjunto dos grupos, desafios ao 
desenvolvimento da massa crítica no ensino 
superior e ciência que dizem respeito a ques-
tões organizacionais e do sistema, bem como 
à formação de novos docentes e investigado-
res. No primeiro caso, ficaram registadas vá-
rias menções à necessidade de aumentar os 

fundos disponíveis para as atividades de en-
sino superior e ciência e ainda, num dos gru-
pos, a ideia de que o financiamento dos cien-
tistas não pode ser exclusivamente resultan-
te de processos competitivos porque tal tem 
consequências negativas na produtivida-
de e atividade dos mesmos.  Foi também 
referida a relevância de fomentar uma in-
teração mais forte entre instituições de 
ensino superior e empresas, ao mesmo 
tempo que um dos grupos defendeu 
que as associações sem fins lucrativos 
devem ser extintas enquanto empre-
gadoras e dinamizadoras de ativi-
dades científicas. 

Já a formação de novos do-
centes e investigadores foi alvo 
de um escasso conjunto de re-
ferências nas quais se defendeu 
que a mesma deve estar mais in-
terligada com a investigação, des-
de o 1º ciclo de ensino superior, e 
que é importante criar estímulos 
para que os melhores alunos de 
2º ciclo prossigam para o doutora-
mento. Foi ainda referida a neces-
sidade da democratização do aces-
so ao programa Erasmus.

O debate em cada um dos gru-
pos conduziu a registar ainda aspe-
tos que se considerou que deveriam 
ser mantidos, ainda que em número 
muitíssimo mais reduzido. Sobre em-
prego de docentes e investigadores há 
a indicação de que deve ser mantido o 
quadro de referência de carreiras ba-
seado em quatro vertentes – investi-
gação, docência, gestão, transferência 
de conhecimento – e que se deve conti-
nuar a melhorar as respetivas condições 
de trabalho  e emprego. Outros aspetos 
mencionados como algo a manter e refor-
çar são: a carreira de investigação nos labo-
ratórios de estado, o nível de exigência dos 
concursos, os perfis institucionais diferencia-
dos, o ensino superior e ciência como eixos do 
desenvolvimento.
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 SESSÃO 2: 

Como potenciar a atividade 
académica e científica?

APRESENTAÇÃO 
Apesar dos bons resultados em termos de au-
mento do número de publicações, patentes, re-
visões e outras métricas, nem sempre tem sido 
claro como é que estes elementos de avaliação 
quantitativa da produção se ligam com a dire-

ção da produção académica e científica.
Esta ligação sobre o sentido da produção 

académica e científica possui também rela-
ção com sistema de financiamento, com a liber-
dade e autonomia dos produtores de conheci-
mento, 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 o 
que a compõe e qual a direção dessa mesma 
atividade.

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 for-
ma a compreender não só formas 

de potenciar a produção académica 
e científica, como de identificar o que a 

constitui e qual o sentido desta atividade.

EXERCÍCIOS 
Identificação individual de propostas e 

partilha colaborativa

RESULTADOS
Nesta sessão os grupos foram convidados a 

contribuir para um painel coletivo com pos-
t-its nos quais ficassem registadas ideias-cha-

ve debatidas em cada uma das mesas. A análi-
se dos post-its no seu conjunto revela uma enor-
me diversidade de ideias-chave que  podem ser 
agregadas em cinco temas principais: financia-
mento (68 post-its), intencionalidades da produ-
ção científica e académica (35 post-its), avalia-
ção das atividades de docência e investigação 
(32 post-its), protagonistas (25 post-its), organi-
zações e instituições (24 post-its).
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As ideias-chave referentes ao tema financia-
mento dizem respeito, por um lado, aos montan-
tes disponíveis e, por outro lado, às fontes e me-
canismos de distribuição dos fundos. No que res-
peita aos montantes disponíveis há numerosas 
referências à sua escassez, sendo por diversas 
vezes sublinhada a exigência de que 3% do PIB 
tem de ser destinado à ciência. Quanto às fontes 
é, frequentemente, apontado o subfinanciamen-
to estatal como aspeto crítico, nomeadamente 
porque o financiamento pelo Estado nem sequer 
abrange os gastos gerais das instituições de en-
sino superior público nem é suficiente para as-
segurar liberdade e autonomia na investigação. 
Surgem poucas referências à diversificação de 
fontes de financiamento, nomeadamente englo-
bando as empresas. Observa-se, ainda, um ele-
vado número de referências aos mecanismos de 
distribuição dos fundos, sublinhando generica-
mente, a relevância da respetiva estabilidade e 
previsibilidade. Adicionalmente,  destaca-se que 
deveria ser possível, por um lado, o desenvolvi-
mento de projetos de mais longo prazo e, por ou-
tro lado, a consideração áreas prioritárias e de-
safios sociais sem que deixem de existir fundos 
para todos os domínios de produção científica e 
académica. 

Sobre as intencionalidades da produção cien-
tífica e académica, uma grande parte das ideias-
-chave registadas visa relembrar e reforçar a plu-
ralidade de  resultados e produtos que, muito 
para além das publicações científicas indexadas, 
abrangem livros, patentes, efeitos para a socie-
dade, formação de estudantes, produção de ba-
ses de dados e outros conteúdos, disseminação de 
conhecimento fora das instituições de ensino su-
perior, articulação com a administração pública, 
divulgação de ciência e tecnologia, entre outros. 
Um outro aspeto que sobressai da leitura dos re-
gistos neste domínio remete para a importância 
de experimentar e errar, de ter tempo para pes-
quisar, refletir e publicar, ou seja, recusam-se as 
pressões do produtivismo e da intensificação dos 
ritmos de trabalho.  Há ainda algumas referên-
cias à importância dos mecanismos de prevenção 
e deteção de fraude científica e de mais apoios a 
projetos internacionais.

No que respeita à avaliação de atividades de 
docência e investigação foram feitas muitas re-
ferências críticas à excessiva centralidade atri-
buída nessa avalição às métricas, aos rankings 

e à publicação científica. Adicionalmente, fo-
ram expressas opiniões negativas sobre a ava-
liação de desempenho docente por se conside-
rar que a mesma aumenta a produção científi-
ca de baixa qualidade, bem como sobre a ava-
liação às instituições de ensino superior que se 
afirma que restringe a autonomia científica das 
mesmas. Complementarmente, propõe-se a con-
sideração de critérios e indicadores de avaliação 
diferentes para cada área científica e consoante 
as várias fases da carreira, bem como se expres-
sa a preocupação de que esses critérios e indica-
dores possam aferir e favorecer trabalhos inter-
disciplinares e multidisciplinares.

Relativamente ao tema dos protagonistas, al-
guns registos enfatizam a necessidade de promo-
ver e valorizar relações de cooperação entre os 
docentes e investigadores, mais do que de com-
petitividade, combatendo o “medo” que é apon-
tado como generalizado e limitador da atividade 
científica e académica. Neste domínio é também 
mencionada a importância de valorizar as licen-
ças sabáticas para permitir a conciliação entre 
ensino e investigação, de fazer cumprir as per-
centagens definidas para as várias categorias de 
carreira e de eliminar a precariedade. Noutros 
termos, a estabilidade de vínculos contratuais e 
a garantia de oportunidades de progressão com 
base no mérito constituem condições essenciais 
de valorização de docentes e investigadores. É 
mencionada uma vez a importância de envolver 
mais significativamente os estudantes em ativi-
dades de investigação. 

No tema relativo a organizações e institui-
ções, um grande número de referências incide 
sobre a Fundação para a Ciência e Tecnologia 
exigindo o seu encerramento ou mudanças signi-
ficativas no seu modelo de funcionamento. Tam-
bém um grande número de referências dizem 
respeito às instituições de ensino superior, subli-
nhando a importância do seu funcionamento em 
rede e/ou uma maior abertura e ligação ao terri-
tório, à sociedade e às empresas. A importância 
de serem criadas condições institucionais para 
desenvolver slow science” “é também apontada.
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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 Supe-
rior (RJIES), e num momento em que está previs-
to o debate do Projeto de Lei de Regime Jurídico 
das Instituições que se dedicam à Investigação 
Científica, é importante ouvir as partes interes-
sadas 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 am-
bição 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, iden-
tificando características que o modelo deve pos-
suir e analisando os constrangimentos e oportu-
nidades, bem como o que deve ser mantido e al-
terado.

EXERCÍCIOS 
Trabalho de grupo de identificação de caracte-
rísticas.
Análise de 4 quadrantes

SÍNTESE DE RESULTADOS DO DEBATE
 A análise dos cartazes em que cada um dos gru-
pos identificou constrangimentos e oportunida-
des, bem como aspetos a manter e a alterar, re-
velou uma significativa convergência em torno 
de algumas ideias centrais, que optamos por sin-
tetizar, sem  diferenciar os grupos que as desta-
caram. 

Começamos por explicitar que uma gran-
de parte das ideias destacadas dizem respeito 
a oportunidades no modelo de organização de-
corrente do RJIES. Desde logo, regista-se a refe-
rência à manutenção do Conselho Geral das ins-
tituições e à representação de docentes nos ór-
gãos de decisão como uma oportunidade, sen-
do  a representação de investigadores precários 

apontada como uma oportunidade que deve ser 
salvaguardada na revisão do RJIES. Aliás, em to-
dos os grupos surgiram referências à necessida-
de de alargar a participação a diferentes grupos 
envolvidos nas atividades de ensino e investiga-
ção como uma oportunidade, sendo menciona-
dos os bolseiros nos conselhos científicos, os in-
vestigadores integrados em unidades de inves-
tigação, mas sem contrato de trabalho com essa 
instituição, e ainda os estudantes.

Adicionalmente, identifica-se um conjunto de 
oportunidades a manter e reforçar que remetem 
para princípios subjacentes ao funcionamento 
dos órgãos das instituições de ensino superior: 
“democracia participativa”, “cada pessoa igual a 
um voto”, “aumentar a democracia interna”, alte-
rar o processo de eleição de dirigentes, “eleições 
diretas para os órgãos dirigentes”, “reintroduzir 
o senado com poder de fiscalização”, “elementos 
externos apenas com papel consultivo”, “mem-
bros cooptados não podem estar em maioria”, 
“nenhum corpo de representantes pode corres-
ponder a mais de 50% do órgão”, adaptar medi-
das semelhantes às existentes na administração 
pública por forma a assegurar a igualdade de gé-
nero na composição dos órgãos de gestão. Sin-
tetizando, e parafraseando o que foi escrito por 
um dos participantes: alterar o RJIES no sentido 
de  alargar e promover a participação de todos 
nas decisões institucionais. 

Ainda no que respeita a oportunidades, foi 
apontado também um conjunto de aspetos cen-
trados na organização da rede de ensino supe-
rior: existência de menos IES mas com mais po-
los descentralizados, fortalecimento de redes de 
IES, necessidade de racionalizar a oferta forma-
tiva evitando duplicação numa mesma região,  o 
ensino superior como mecanismo de coesão ter-
ritorial e de fixação da massa cinzenta na eco-
nomia local, manter o sistema binário, reforçar 
os serviços de ação social e de apoio psicológi-
co. Surge uma única referência à criação de uma 
carreira única de docentes, abrangendo os ensi-
nos universitário e politécnico. 

No que se refere a constrangimentos, ficaram 
registadas várias referências ao regime funda-
cional, sublinhando a necessidade de transpa-
rência no funcionamento dessas instituições e 
a importância de evitar a contratação ao abri-
go do direito privado para o exercício de fun-
ções públicas, sendo reivindicada a reavaliação 
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do modelo das universidades-fundação. Há tam-
bém várias referências a constrangimentos rela-
cionados com a necessidade de repensar a repre-
sentatividade, nomeadamente alterando a fra-
ca ou inexistente participação de docentes con-
vidados e investigadores na deliberação coleti-
va, mas também associados à relevância de as-
segurar a participação das diferentes carreiras 
e das várias categorias profissionais nos Conse-
lhos Científicos.  

Um conjunto menos expressivo de referên-
cias apontou a importância da liderança nas ins-
tituições de ensino superior, identificando como 
constrangimento a ser alterado o facto de o reitor 
ser escolhido por um número reduzido de elei-
tores e numa lógica de endogamia. Também en-
quanto constrangimento a ser alterado, surgiram 
duas referências negativas à A3ES pela  ausência 
de escrutínio do seu funcionamento e pelo respe-
tivo modelo de avaliação de cursos e instituições.  
Em matéria de constrangimentos a ser manti-
dos, houve uma referência à importância do pro-
vedor do estudante. As questões referentes à au-
tonomia das instituições de ensino superior e do 
sistema binário foram objeto de escassas referên-
cias, surgindo, simultaneamente, como constran-
gimentos e como oportunidades, o que indicia a 
inexistência de consensos nestas matérias.

SESSÃO 4: 

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 ins-
titucional 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 Estados Unidos da Amé-
rica implementou programas de apoio aos agri-
cultores, com a deslocação de especialistas, 
intensificando a relação entre as universidades e 
as comunidades rurais. Com o Movimento de Cór-
dova, a extensão intensificou-se com a ligação à 
assistência social às comunidades, as universida-
des populares, os cursos livres disponibilizados 

às comunidades locais, bem como a ligação às 
preocupações e interesses de cada país.

Hoje, a extensão já não é apenas o transpor-
te e aplicação do conhecimento da universida-
de, sendo também o conhecimento das particu-
laridades locais, num processo de socialização da 
própria Universidade.

Importa compreender qual a opinião das par-
tes 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.

SÍNTESE DE RESULTADOS DO DEBATE
Na última sessão do dia, quatro grupos de traba-
lho definiram prioridades no que respeita às ati-
vidades de extensão universitária e de interação 
das IES com outras instituições, conforme se des-
creve em seguida.

Grupo 1
Comunicação da ciência a nível local (com câma-
ras municipais por exemplo); maior interação en-
tre IES e escolas secundárias (para além dos “dias 
abertos”); alterar critérios de sabática dos docen-
tes para permitir diferentes atividades de exten-
são (como por exemplo montar exposições em 
museus); sabáticas dos docentes em escolas se-
cundárias e vice-versa; formações temáticas de 
curta duração em IES e vice-versa; fortalecer in-
fraestruturas de investigação e desenvolvimento 
das IES (atrair mais utilizadores privados); ciên-
cia aberta  - IES devem facilitar acesso online aos 
outputs públicos, links para repositórios, etc.; in-
teração com administração pública – desenho 
de políticas públicas com envolvimento das IES; 
concentração de esforços a nível nacional para 
transferência tecnológica (cada universidade não 
vai encontrar clientes para cada patente).
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Grupo 2
Promoção do emprego qualificado: orçamento 
para gabinetes de gestão de carreiras em univer-
sidades e politécnicos e instituições de investiga-
ção; flexibilidade de carreiras da função pública; 
promover a não exclusividade; incentivos à con-
tratação de recursos humanos qualificados pelas 
empresas; incentivos à contratação de profissio-
nais estrangeiros (falta de competitividade sala-
rial); transferência de conhecimento: melhoria/
apoio à criação de “spinoffs”; criação de gabine-
tes de transferência de tecnologia; divulgação de 
ciência: melhorar a “rede ciência viva” para ala-
vancar a criação de novos centros e mais divul-
gação científica; apoio a iniciativas das próprias 
instituições; criação/melhoria de gabinetes de co-
municação nas instituições.

Grupo 3
Quotas de doutorados em empresas a partir de 
certa dimensão (incluindo públicas) e benefícios 
fiscais; fundos comunitários – contratação de 
doutorados; a ciência na RTP e na RDP; académi-
cos envolvidos no tecido social, formação e pro-
jetos; interação com académicos; unidades cur-
riculares para a comunidade/ensino para a vida; 
ciência aberta – reforço!; ciência para jovens e se-
niores;  divulgação da ciência junto dos media; 
atividades de extensão não são valorizadas na 
avaliação de desempenho.

Grupo 4 
Importância da promoção da cultura científi-
ca ao nível da sociedade civil: que pessoas que-
remos formar? Importância de formar cidadãos 
e não apenas empreendedores; importância de 
uma estratégia e missão bem definidas (estudo, 
ensino, investigação, inovação social); a necessi-
dade de preservar espaço e tempo para a ativi-
dade intelectual – elogio à ideia de “torre de mar-
fim” e importância da construção do conheci-
mento; rever como se concebe o ensino e a uni-
versidade – solicitar uma atitude de questiona-
mento aos estudantes – mobilização crítica, mais 
conhecimento como processo de construção; ris-
co – as instituições de ensino superior e ciência 
ao serviço dos mercados; cooperação empresas 
e comunidades de pertença – articulação dos sis-
temas de incentivos; importância da transferên-
cia de conhecimento – empresa, sector público, 
comunidade, políticas públicas; equilibrar a in-
vestigação básica e aplicada; articular fluxos em-
presas-academia; projetos internacionais bem 

avaliados mas não financiados colocados à dispo-
sição; fundos públicos ou privados para esse fi-
nanciamento; necessidade de existência de capi-
tais de risco incluindo fundos públicos e privados 
reinvestidos; importância das atividades de co-
municação e outreach; dignificação dos comuni-
cadores de ciência.

EM SÍNTESE
Uma leitura transversal das prioridades identifi-
cadas por cada grupo permite salientar a multi-
plicidade de vertentes de extensão universitária 
identificadas. A comunicação e divulgação de 
ciência visando promover a cultura científica da 
sociedade civil é uma das vertentes mais desta-
cadas, sendo igualmente expressas preocupa-
ções  com as intencionalidades da formação dos 
estudantes pelas implicações que têm na sua 
intervenção enquanto cidadãos.  A criação de 
condições que permitam aos professores e inves-
tigadores das IES desenvolver atividades de ex-
tensão, nomeadamente através da concessão de 
sabática e da valorização dessas atividades nos 
critérios de avaliação de desempenho, são enfa-
tizadas. Paralelemente,  a contratação de douto-
rados pelas empresas e diferentes mecanismos 
que favoreçam a ligação entre as IES e as empre-
sas são mencionados como aspetos a desenvolver 
para favorecer a extensão universitária.

EPÍLOGO
Uma boa parte dos resultados do Fórum de En-
sino Superior e Ciência organizado pelo SNE-
Sup são intangíveis: correspondem a um apro-
fundamento do conhecimento mútuo entre pes-
soas interessadas em debater e perspectivar o fu-
turo do setor, mas também se traduzem na par-
tilha de informação e no confronto de opiniões 
que enriquece a reflexão individual e coletiva so-
bre os desafios que hoje se colocam ao ensino su-
perior e ciência. Do ponto de vista dos participan-
tes, como é possível constatar pela leitura dos tes-
temunhos publicados no último número desta 
revista, este foi um evento muito apreciado. Por 
fim, importa destacar que se tratou de uma ini-
ciativa que, permitindo construir um espaço de 
debate deliberativo, aberto e participativo, con-
tribui para valorizar e promover práticas de ci-
dadania democrática.  
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Para quem não o conheça, já que a 
revista tem divulgação nacional, 
pode apresentar-se, sumariamente, 

enquanto Reitor da Universidade da Ma-
deira (UMa): a sua área de formação, iní-
cio da carreira, entre outras informações 
que considere pertinentes?

Licenciei-me em Matemática, no ramo Estatís-
tica e Computação, pela Faculdade de Ciências 
de Lisboa, em 1978; doutorei-me em Matemá-
tica, no Instituto Superior Técnico, em 1988 e 
fiz a minha Agregação em Matemática, igual-
mente no Instituto Superior Técnico, em 1996. 

Comecei a minha carreira académica, em 
1978, na Faculdade de Ciências de Lisboa, 
como Assistente; ingressei no Instituto Supe-
rior Técnico em 1987, tendo passado a Pro-
fessor Auxiliar em 1988, com a realização do 
meu doutoramento; ainda no Instituto Supe-
rior Técnico, acedi à categoria de Professor 
Associado em 1992 e obtive a nomeação de-
finitiva em 1997. Comecei a colaborar com 
a Universidade da Madeira em 1992, tendo-
-me transferido para a mesma em abril de 
2000, ainda como Professor Associado. Passei 
a Professor Catedrático em outubro de 2000.

A minha área científica é a da Matemática 
(Lógica e Ciência da Computação). A minha 
investigação desenvolveu-se, essencialmente, 

no domínio das lógicas modais (com ênfase 
nas lógicas de ação, nas lógicas deônticas e 
nas lógicas temporais) e as suas aplicações 
em Ciência da Computação, nomeadamente 
no âmbito da representação de conhecimen-
to jurídico e na especificação de organizações 
e outros sistemas normativos. 

Vai no segundo mandato de Reitor da mais 
jovem universidade portuguesa. Que lega-
do gostaria de deixar à UMa? Na sua opi-
nião, dois mandatos são suficientes para 
desenvolver uma universidade, mesmo se 
está instalada numa região periférica?

O desenvolvimento de uma universidade é 
um processo contínuo, com altos e baixos, 
para o qual dois mandatos não serão nun-
ca suficientes. No entanto, mais do que dois 
mandatos de um mesmo reitor seriam, certa-
mente, demais (mesmo que fossem legalmen-
te possíveis).

Num quadro extremamente difícil, no-
meadamente por razões financeiras, procu-
rámos consolidar o que existia, reforçando a 
nossa implantação na sociedade madeirense 
e o nosso papel como um ator fundamental 
no desenvolvimento social, cultural e econó-
mico da Região. Por um lado, definimos como 
apostas estratégicas o desenvolvimento na 
Universidade da Madeira da área do Turismo 
(a nível da formação e da investigação) e da 
área da Saúde (com o objetivo de consolidar 
e estender a três anos o ciclo básico de Medi-
cina, em colaboração com a Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa e os servi-
ços de saúde da Região, o SESARAM). Por ou-
tro lado, em paralelo com o ensino universi-
tário que nos caracteriza, iniciámos a oferta 
de cursos técnicos superiores profissionais e 
o desenvolvimento do ensino politécnico, em 
outras áreas além da Enfermagem. Procurá-
mos, assim, dar resposta a essas apostas es-
tratégicas, quer do Governo da República, 
quer do Governo Regional, e aumentar a cap-
tação de estudantes para o ensino superior. 

Se conseguirmos isto, a par do reforço da 
investigação científica e da participação em 
projetos, bem como da nossa internacionali-
zação e de uma maior captação de estudan-
tes internacionais, sentiria que este esforço 

PROFESSOR DOUTOR JOSÉ CARMO

MARIA TERESA 
NASCIMENTO

UNIVERSIDADE 
DA MADEIRA

HELENA REBELO

UNIVERSIDADE 
DA MADEIRA
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teria compensado. O re-
forço, indispensável, do 
nosso financiamento, 
a modernização da es-
trutura administrativa, 
o desenvolvimento das 
competências digitais e o 
alargamento e manuten-
ção das infraestruturas 
pedagógico-científicas, 
a par da construção de 
uma segunda residência 
universitária, constituem 
outros objetivos.

O natural anseio de captação de mais es-
tudantes é realista face à real dimensão 
do edifício em que está sediada a Univer-
sidade? É verdade que o Governo Central 
não investiu um cêntimo nas instalações 
que a Universidade ocupa? 

A UMa dispõe das seguintes instalações:
 • O Campus da Penteada (de 1996), o 
polo científico-pedagógico onde funcionam 
as aulas e onde a generalidade dos docentes 
tem os seus gabinetes e desenvolve a sua in-
vestigação;
 • Uma quinta - Quinta de São Roque (ad-
quirida em 2001) - com uma excelente vista, a 
5 minutos a pé do Campus, que constitui o es-
paço natural de expansão do polo científico-
-pedagógico da UMa, onde funcionam atual-
mente apenas algumas atividades desporti-
vas e lúdicas, bem como atividades ligadas 
ao ensino da agricultura biológica; 
 • Um edifício histórico (de 1599) no Centro 
da Cidade (o Colégio dos Jesuítas), onde fun-
ciona a Reitoria e certos serviços, e que de-
sempenha um papel fundamental na ligação 
da Universidade à cidade, através da realiza-
ção aí de múltiplas iniciativas, científicas, ar-
tísticas e culturais;
 • Um outro edifício no Funchal, onde fun-
cionou o antigo ISAD (Instituto Superior de 
Arte e Design, que foi incorporado na UMa 
em 1996) e que necessita de ser reabilitado;
 • Uma Residência Universitária (de 2009) 
junto à zona velha da cidade, com 208 camas e 
que já é pequena face à atual procura.

Destas infraestruturas, apenas a Quinta 

de São Roque, o edifício 
do ex-ISAD e a residên-
cia universitária são pos-
se da UMa. 

O edifício do Campus 
da Penteada foi construí-
do pela Região, recorren-
do também a fundos co-
munitários. Este edifí-
cio, tal como o edifício do 
Colégio dos Jesuítas, são 
posse da Região que os 
cede, a título provisório, 
à Universidade.

A Quinta de São Roque foi adquirida com 
as receitas próprias da Universidade e o edi-
fício do ex-ISAD fazia parte do património do 
Instituto Superior de Arte e Design, passando 
para a Universidade com a integração daque-
le na mesma.

A residência universitária constitui a 
única infraestrutura que foi suportada 
pelo Governo da República.

A Universidade necessita de alargar o seu 
espaço pedagógico, por forma a poder am-
pliar a sua oferta formativa e captar mais es-
tudantes. Constitui nosso objetivo construir 
uma infraestrutura pedagógico-científica na 
Quinta de São Roque, onde seria instalado o 
ensino politécnico, o que permitiria dar res-
posta a uma exigência da A3ES (no sentido de 
que “As atividades científicas e pedagógicas 
das unidades orgânicas de cariz politécnico 
terão que funcionar fundamentalmente em 
espaços próprios”) e libertar espaço no Cam-
pus da Penteada. 

Uma vez que a UMa não teve acesso aos 
programas de financiamento de construção 
de infraestruturas para a lecionação dos cur-
sos técnicos superiores profissionais, a Uni-
versidade não se encontra em condições de 
conseguir suportar a construção dessa in-
fraestrutura, pelo que esta terá de ser finan-
ciada ou pelo Governo da República, que 
ainda só financiou a construção da resi-
dência, ou pelo Governo Regional.

A UMa gostaria igualmente de dispor 
de uma segunda residência para facilitar a 
atração de estudantes do exterior da Região, 
bem como para apoiar os estudantes da Re-
gião de zonas mais afastadas do Funchal.  

“Sem a UMa, 
haveria milhares de 
Madeirenses que não 

teriam conseguido 
aceder a uma 

formação superior.”
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O local ideal para essa residência seria a 
Quinta de São Roque, o que permitiria, adi-
cionalmente, dar “vida” e dinamizar aquela 
zona da cidade.

A UMa celebra 30 anos. Tendo passado, 
há muito, pela maioridade, possui matu-
ridade. Enquanto representante da Ins-
tituição, que presente(s) gostaria de re-
ceber? Parece-lhe que vai receber algum, 
por exemplo da Tutela? A revisão do fi-
nanciamento, com o aumento de verbas, 
seria um presente possível?

Mais do que um presente possível, é uma ne-
cessidade absoluta, que a própria Assembleia 
da República acaba por reconhecer, no seu 
artigo 72.º da LOE 2019. Até ao final da sessão 
legislativa, o Governo deverá promover os es-

tudos necessários, com vista à majoração do 
financiamento das instituições públicas de 
ensino superior das regiões autónomas, para 
compensar os sobrecustos da insularidade e 
da ultraperiferia, contribuindo para o refor-
ço da coesão territorial, a fim de os apresen-
tar à Assembleia da República.

O reduzido número de estudantes das uni-
versidades das regiões autónomas, que tem 
certamente a ver com a situação insular e ul-
traperiférica, impede economias de escala, ao 
nível da docência e da administração, e tem 
um imediato impacto profundo no seu orça-
mento, assim como no consequente reduzido 
número de docentes, investigadores e pessoal 
não docente destas instituições, o que limita a 
capacidade de alargamento da oferta formati-
va e a captação de recursos financeiros atra-
vés de projetos e de prestações de serviço. 

As universidades insulares distam mais 
de 900km das suas congéneres do Continen-
te, dificultando e encarecendo, por um lado, 

parcerias a nível da formação, além de im-
porem custos acrescidos, em deslocações e 
estadias, o que as impede de poderem res-
ponder à multiplicidade de solicitações que 
recebem para eventos e reuniões, seja a ní-
vel institucional, seja no âmbito da ativida-
de académica e científica. Por outro lado, a 
maior fragilidade das economias regionais 
pesa igualmente na atividade das suas uni-
versidades, repercutindo-se, nomeadamen-
te, em maiores despesas relacionadas com 
a aquisição de bens e serviços, além de uma 
menor aposta do tecido económico local na 
investigação e no desenvolvimento, compa-
rativamente com a capital e outros grandes 
centros económicos do Continente. 

Finalmente, existe um conjunto de pro-
gramas operacionais a que as universidades 
das regiões autónomas não têm tido acesso, 

ao contrário das instituições de ensino supe-
rior do Continente, e que são fundamentais 
para o seu desenvolvimento e a sua sustenta-
bilidade, como, por exemplo, os relativos ao 
apoio à internacionalização e à moderniza-
ção administrativa.

É necessário alterar esta situação e efe-
tuar uma majoração do financiamento das 
instituições públicas de ensino superior 
das regiões autónomas, permitindo com-
pensá-las dos efeitos e dos demais sobre-
custos da insularidade e da ultraperiferia, 
de modo a contribuir para o reforço da 
coesão nacional e a assegurar-lhes as con-
dições financeiras mínimas para permi-
tir que estas desempenhem o seu papel de 
motor do desenvolvimento social, cultural 
e económico das regiões onde se inserem. 

A necessidade de apoios, incentivos e majo-
rações do cofinanciamento às regiões ultrape-
riféricas é reconhecida e aplicada pela União 
Europeia. O Estado Português reconhece o 

“ a UMa deverá, igualmente, projetar a sua imagem 
diferenciadora, desenvolvendo atividades em torno de 
características distintivas da Região, ou estratégicas 

para esta”
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mesmo e, no âmbito da Lei das Finanças Re-
gionais, adiciona às transferências anuais, ini-
ciais, para as regiões autónomas, uma segun-
da componente, a título de fundo de coesão, 
que corresponde a uma percentagem do valor 
dessas transferências, determinada em fun-
ção do PIB. O que há que fazer é aplicar prin-
cípios similares também ao ensino superior.

Que balanço faz destes 30 anos em núme-
ro de cursos, estudantes, docentes, etc.? O 
que tem a UMa que a torna diferente das 
restantes Universidades?

Faço um balanço extremamente positivo des-
tes 30 anos. Se, no início, a Universidade da 
Madeira era olhada com alguma desconfian-
ça por certas camadas da população, hoje ela é 
vista pela generalidade dos Madeirenses, pelas 
empresas e pelos órgãos de governação como 
uma instituição de qualidade que é indispen-
sável à Região e ao seu desenvolvimento. 

Sem a UMa, haveria milhares de Madei-
renses que não teriam conseguido aceder 
a uma formação superior. Porém, além des-
se grande impacto social, a Universidade de-
sempenha um papel importantíssimo, quer 
na atividade cultural e na divulgação da ciên-
cia e da cultura, através da promoção de múl-
tiplos eventos, locais, nacionais e internacio-
nais; quer na atividade económica da Região: 
seja através da transferência de conhecimen-
to para as empresas e outras entidades, por 
meio de parcerias, projetos e prestações de 
serviço, seja pelo seu papel na atração para 
a RAM de empresas e capital humano qualifi-
cado, na formação dos quadros superiores de 
que a Região necessita e na formação ao lon-
go da vida, seja, mesmo, através do seu impac-
to direto na atividade económica da Região e 
da sua capital, o Funchal, pela derrama anual 
nestas de dezenas de milhões de euros, decor-
rentes da sua atividade e da dos seus docen-
tes, funcionários e alunos. Só em IRS a Uni-
versidade entrega, anualmente, à Autoridade 
Tributária, perto de três milhões de euros, 
que revertem para a RAM, a que há a acres-
cer o decorrente do pagamento do IVA. Aos 
cerca de dezanove milhões de euros de despe-
sa anual da UMa, juntam-se mais de treze mi-
lhões de euros que os seus estudantes gastam 

anualmente e que, caso não existisse a UMa, 
seriam maioritariamente despendidos no ex-
terior, contribuindo para a vida e a economia 
de outras localidades, e não para a economia 
da Região Autónoma da Madeira.

Alguns dos fatores que condicionam a 
UMa, como a sua situação insular e ultrape-
riférica, e a sua pequena dimensão, em nú-
mero de alunos, constituem também aspetos 
que a diferenciam e que podem ser impor-
tantes mais-valias. Na realidade: (i) a dimen-
são da UMa favorece a integração dos estu-
dantes, em especial dos oriundos do exterior, 
e uma maior aproximação entre docentes, 
discentes e funcionários, fundamental para a 
constituição de uma sã comunidade univer-
sitária; (ii) a proximidade entre os docentes 
das diferentes áreas, usando o mesmo espa-
ço, facilita os contactos e a investigação inter-
disciplinar, bem como a partilha de recursos 
e as ofertas formativas multidisciplinares; 
(iii) a localização na ilha da Madeira, mais 
precisamente no Funchal, destino conhecido 
pela sua beleza, biodiversidade, clima, segu-
rança e qualidade de vida, onde a generalida-
de das pessoas gosta de vir e estar, constitui 
uma fonte de atração de docentes, cientistas 
e outras personalidades, não só para a reali-
zação de eventos culturais e científicos, mas 
também para a efetivação de parcerias e pro-
gramas de intercâmbio e investigação, bem 
como um potencial para a captação de estu-
dantes de fora da RAM.

Em termos de oferta formativa, defende-
mos que, tendo em vista contribuir para o de-
senvolvimento equilibrado da Região, com 
formação de quadros nas diversas áreas, e 
para poder dar resposta às aspirações e apti-
dões diversas dos seus cidadãos, a UMa deve 
continuar a oferecer cursos nas principais 
áreas do saber, nomeadamente no que res-
peita aos ciclos de estudos de formação ini-
cial. A UMa não deve deixar de disponibilizar 
licenciaturas em áreas como Artes, Ciências, 
Ciências Sociais, Engenharias, Humanidades 
ou Saúde, embora, naturalmente, pelos seus 
custos, de forma seletiva. 

No entanto, sem prejuízo dessa indis-
pensável manutenção da formação mais ge-
ral, transversal, a UMa deverá, igualmen-
te, projetar a sua imagem diferenciadora, 
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desenvolvendo atividades em torno de ca-
racterísticas distintivas da Região, ou es-
tratégicas para esta, como, por exemplo: 
a sua situação insular e arquipelágica; a 
área dos transportes e das acessibilidades; 
a energia e as alterações climáticas; a exis-
tência do Centro Internacional de Negó-
cios da Madeira; o domínio agroalimentar; 
a conservação da natureza e da biodiversi-
dade; o mar e a economia azul; o turismo, a 
cultura e o património; a saúde, o bem-es-
tar e o envelhecimento saudável ou as tec-
nologias da informação e comunicação. Em 
particular, o desenvolvimento das compe-
tências digitais e o reforço das atividades 
de formação, investigação e valorização do 
conhecimento nas áreas do Turismo e da 
Saúde são considerados prioritários. 

Por fim, gostaria de referir que temos fei-
to um esforço enorme no sentido de aumen-
tarmos o número de bolsas disponíveis para 
que os estudantes possam sair, durante um 
semestre ou um ano, em mobilidade, não só 
por tal permitir o seu contacto com outros 
jovens, culturas e modos de vida, mas tam-
bém por lhes proporcionar o conhecimen-
to de outras instituições e sistemas de ensi-
no, concorrendo, desse modo, igualmente, 
para o reforço da confiança dos estudantes 
em si próprios e na qualidade da formação 
que aqui recebem, por confronto com a que 
têm nessas outras instituições. Na realida-
de, o número de bolsas Erasmus disponíveis 
para os nossos estudantes saírem (para estu-
dos ou estágios) passou de 38 em 2016-2017 
para 73 em 2017-2018 e 111 em 2018-2019, 
prevendo-se 162 em 2019-2020. O número de 
bolsas disponíveis para os nossos docentes e 
funcionários não docentes poderem usufruir 
de uma mobilidade cresceu igualmente, indo 
de, respetivamente, 4 e 1, em 2016- 2017, para 
32 e 16, em 2019-2020. 

O Ministro do Ensino Superior veio justifi-
car que não defendeu o fim das propinas 
no Ensino Superior, uma vez que em decla-
rações, por exemplo, ao EXPRESSO, expli-
cou que, tendencialmente, o Ensino Supe-
rior deveria corresponder ao ensino obri-
gatório e que isso implicaria um ajuste. 
Há quem defenda o contrário, isto é, que 

não é para todos. Qual é a sua visão so-
bre o assunto? 

A minha posição relativamente à eliminação 
das propinas do 1.º ciclo depende das dispo-
nibilidades orçamentais do Estado e do mode-
lo de financiamento alternativo que venha a 
ser concebido. Se a eliminação das propinas 
do 1.º ciclo for efetuada à custa do aumento 
das propinas dos 2.º ciclos de estudos (mes-
trados), ou mantendo o subfinanciamento 
das Instituições do Ensino Superior, então 
sou contra a eliminação das propinas dos 
1.º ciclos de estudos (licenciaturas).

Se o Estado se encontrar numa situação de 
tal desafogo financeiro que permita aumentar 
substancialmente o financiamento das Insti-
tuições do Ensino Superior, além de cobrir a 
perda de receitas decorrente da eliminação 
das propinas, então poder-se-á equacionar se 
uma eventual eliminação, ou redução das pro-
pinas, será um fator relevante para esse gran-
de objetivo nacional de qualificar mais pes-
soas com formação superior.  Infelizmente, 
não me parece que seja essa a situação atual, 
uma vez que o Governo até nem tem compen-
sado suficientemente as Instituições do Ensi-
no Superior pela introdução de diversas me-
didas legislativas com impacto financeiro, ao 
contrário do que estava acordado no contra-
to celebrado entre o Governo e as Universi-
dades. Uma coisa é certa, as Instituições do 
Ensino Superior não podem prescindir das re-
ceitas que lhes advêm das propinas, dado o 
peso que estas têm nas suas receitas. Na mi-
nha opinião, na atual situação, existindo folga 

“ Se a eliminação das propinas do 1.º ciclo for 
efetuada à custa do aumento das propinas 

dos 2.º ciclos de estudos (mestrados), 
ou mantendo o subfinanciamento das 

Instituições do Ensino Superior, então sou 
contra a eliminação das propinas dos 1.º 

ciclos de estudos (licenciaturas).”
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do OE, para facilitar o acesso ao ensino Supe-
rior, seria preferível aumentar o número de 
estudantes abrangidos pela Ação Social (cujas 
propinas são pagas pelo Estado), bem como os 
valores das bolsas, e reforçar o investimento 
na construção e/ou na reabilitação de edifícios 
para residências universitárias.

Sendo da área da Matemática, que papel 
atribui às Artes e Humanidades, às Ciên-
cias Sociais, ou seja, às outras áreas? 
Qual a que tem maior peso na UMa? Como 
o explica? Qual pretenderia ver desenvol-
vida? Porquê?

Como referi atrás, entendo que, sem prejuízo 
de uma aposta em formações que a diferen-
ciem das suas congéneres, a UMa deve conti-
nuar a oferecer cursos nas principais áreas 
do saber. Não só tal é importante para o de-
senvolvimento equilibrado da Região e para 
poder dar resposta às aspirações e aptidões 
diversas dos seus cidadãos, como cada vez 
mais a multidisciplinaridade e a interdiscipli-
naridade são fundamentais na formação dos 
cidadãos e na investigação e inovação. 

Neste momento, o peso na UMa, em ter-
mos de recursos docentes, da Faculdade de 
Artes e Humanidades e da Faculdade de 
Ciências Sociais é quase igual. Não preten-
do que se desenvolva mais uma do que ou-
tra, mas ambas, até porque, cada vez mais, 
vamos assistir a projetos multidisciplina-
res. Por exemplo, é de esperar que haja um 

reforço do papel da cultura e do patrimó-
nio no âmbito das atividades turísticas, 
mas essas áreas vão aí articular-se com 
conhecimentos e ações de muitas outras 
áreas, incluindo, por exemplo, as de ges-
tão, biodiversidade, lazer e desporto, in-
formática, saúde, etc. 

A UMa congrega, nas suas instalações, 
tanto a dimensão universitária como a 
do politécnico. Face à realidade portu-
guesa e internacional, neste momento, 
qual das duas tem maior potencial para 
crescer? Pensa que se deve privilegiar 
uma tendência mais técnica ou mais teó-
rica do ensino?

Depende do nível de ensino que estamos a 
considerar. A nível de formação inicial, pen-
so que a dimensão politécnica tem maior 
potencial para crescer (nomeadamente 
através dos cursos técnicos superiores profis-
sionais), uma vez que existe uma componen-
te muito significativa de estudantes que ter-
mina o ensino secundário e não está a seguir 
para o ensino superior. Estes jovens poderão 
ser atraídos por um ensino de características 
mais viradas para a prática, de caráter poli-
técnico. A nível de formação avançada, nes-
te momento, há ainda espaço para um maior 
crescimento da UMa no ensino universitário, 
onde já dispõe de um corpo docente consoli-
dado em várias áreas.

Colégio Dos Jesuítas
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Por um lado, o privilegiar de uma tendên-
cia mais técnica ou mais teórica do ensino 
depende das áreas e do nível de formação, 
e, por vezes, é uma falsa questão. Todos pre-
cisam de saber fazer, bem como de conhecer 
os suportes teóricos dos métodos, técnicas e 
tecnologias. Conforme o tipo de formação, ha-
verá uma ênfase maior na componente con-
ceptual ou na componente prática. Às vezes, a 
questão é mais por onde se começa, se da teo-
ria para a prática ou se desta para a sua fun-
damentação. Agora, não há dúvida de que são 
fundamentais exemplos, ilustrações e aplica-
ções da teoria. Os estudantes têm de apren-
der a fazer e não ser apenas sujeitos passivos: 
ninguém gosta daquilo que não percebe e não 
consegue fazer. Por outro lado, há um deba-
te e uma aprendizagem que as instituições do 
ensino superior terão de prosseguir que é a de 
como tirar partido das amplas transformações 
digitais que estão a ocorrer, no âmbito do pro-
cesso do ensino-aprendizagem, tornando este 
mais apelativo e eficaz.

Sendo Reitor duma instituição em que 
coabitam num mesmo edifício, o Ensi-
no Universitário e o Politécnico que par-
tilham salas e corredores, e até recursos 
humanos, como encara o desejo de mui-
tos, relativamente a uma unificação das 
duas carreiras?

Neste momento, há algum consenso na socie-
dade portuguesa de que devem existir dois 

sistemas de ensino, o universitário e o poli-
técnico, com objetivos distintos. Nesse senti-
do, penso que poderá haver vantagens em 
manter dois estatutos igualmente distin-
tos, de modo a poder atender às particula-
ridades de cada um dos sistemas de ensino.

Mas esta minha apreciação não envolve 
qualquer juízo de valor sobre a importância 
relativa de cada um dos sistemas de ensino e 
carreiras. Ambas são igualmente importantes 
e faz todo o sentido que possam existir inte-
rações entre os dois sistemas de ensino, seja 
na partilha de professores, ao nível da docên-
cia e em investigação conjunta, seja ao nível 
dos alunos, com a possibilidade de existência 
de vasos comunicantes que permitam que os 
alunos possam transitar de um sistema para 
outro, debaixo de certas condições, quando o 
desejem. E, naturalmente, na minha opinião, 
faz todo o sentido que os alunos dos dois siste-
mas possam partilhar infraestruturas e recur-
sos, como bibliotecas, cantina, salas de aula e 
salas de estudo, etc., por razões de economia 
de recursos e por razões de são convívio e de 
potenciação de projetos comuns.  

Temos ouvido falar dos “Precários”, sobre-
tudo dos bolseiros que são investigadores 
e não conseguem entrar na carreira, tendo 
vínculos precários. Que ponto da situação 
faz para a UMa destes colegas?

Em certas carreiras, muito competitivas, mas 
também apelativas, pelo tipo de trabalho que 
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se desenvolve, existirá, certamente, sempre 
alguma precariedade. Contudo, é natural-
mente desejável que essa precariedade não se 
prolongue indefinidamente e que seja acom-
panhada de segurança a nível social (ligada à 
saúde, à reforma, etc.). Agora, terão de exis-
tir condições, nomeadamente financeiras, 
que suportem a abertura de lugares de car-
reira para investigadores na Universidade, 
e haverá que regulamentar melhor, inter-
namente, o seu serviço e a sua avaliação, 
incluindo a sua eventual ligação à docência. 
Não se pode continuar a impor às Instituições 
cada vez mais exigências (mesmo que concor-
demos com a maioria delas), sem lhes assegu-
rar as condições que as viabilizem. 

Parece-lhe uma boa solução a recente me-
dida dos concursos internos? E a escolha 
das áreas a concurso não lhe parece ei-
vada de alguma arbitrariedade, designa-
damente quando as unidades orgânicas, 
através dos seus Conselhos Científicos, 
maioritariamente constituídos por pro-
fessores auxiliares nem chegam a ser ou-
vidos nesta matéria?

Sim, concordo com a recente medida, to-
mada no Decreto de Execução Orçamen-
tal de 2019, de permitir a existência de 
concursos internos, debaixo de certas 
condições.

Em primeiro lugar, porque ela vem no 
sentido de viabilizar uma das exigências com 

que as Instituições de Ensino Superior se en-
contram confrontadas: a de existirem pelo 
menos 50% de professores associados ou ca-
tedráticos no conjunto dos professores da 
carreira universitária.

Em segundo lugar, porque existe um gran-
de número de colegas com currículos de 
qualidade, que se encontram há anos impos-
sibilitados de progredir na carreira, por as 
universidades abrirem um número muito re-
duzido de concursos, em virtude dos eleva-
dos custos financeiros associados, caso estes 
sejam ganhos por candidatos externos. 

É fundamental, contudo, que os concur-
sos internos sejam sujeitos aos mesmos cri-
térios de qualidade que os concursos interna-
cionais, para acesso às categorias de associa-
do e catedrático, previstos no ECDU; e que as 
universidades continuem a abrir concursos 
internacionais, nas áreas em que precisem 
ou se encontrem em condições de suportar 
a contratação de um novo recurso docente.

Em relação à questão colocada relacio-
nada com a arbitrariedade envolvida na de-
terminação da escolha das áreas a concurso, 
considero que os professores auxiliares não 
devem participar nessa decisão, por serem 
parte interessada. Na minha opinião o que 
é fundamental é que se encontrem alguns 
critérios que sustentem a decisão a tomar, 
na certeza de que, seja qual for a escolha 
tomada, ela será sempre alvo de críticas e 
contestada por alguns.

Vê com bons olhos o sindicalismo universi-
tário? Como classificaria as relações que a 
UMa tem mantido com os sindicatos?

Julgo que as relações que a UMa tem manti-
do com os sindicatos são as normais relações 
de cordialidade, sabendo que as missões de 
ambos são distintas e que, por vezes, até 
conflituam. No entanto, têm, ou devem ter, 
os mesmos objetivos, centrando-se na defe-
sa do ensino superior, das suas instituições 
e do pessoal que as suporta, docente e não 
docente. 
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RELATOS 
DO BULE OU 
JACARANDÁS 
NO INFERNO
EPÍLOGO 

Ninguém reconheceria Guilherme 
hoje. Emagreceu uns bons quilos, cor-
tou a barba, fez uma pequena opera-

ção cirúrgica que lhe deu uns olhos novos (já 
não usa aqueles óculos grossos intelectuais 
de tartaruga). É verdade que o cabelo lhe está 
a cair um pouco (ou a crescer menos, como 
dizem alguns). Mas é um gosto vê-lo muito 
mais leve, e em geral contente. Acredita que 
no tempo de vida que terá ainda conseguirá 
vencer a corrida, em competição com o cabe-
lo... Mesmo que perca, fica a ganhar.

Todos os dias pela manhã, faça chuva ou 
faça sol, vai ao ginásio, onde fez bons amigos 
– quem diria? E por vezes também caminha, 
firme, apreciando o sol... ou a chuva.

Esta crónica, caros leitores, há que lê-la, 
assim ao ar livre de um dia de verão, com 
uma música de fundo do género Happy days 
are here again. Mas, realmente, sem necessi-
dade de qualquer conotação política. Aliás, 
Guilherme pensa cada vez menos na política 
convencional, na velhíssima política que ocu-
pou uma parte da sua vida nos velhos tem-
pos. Parte pequena, na verdade, mas que ele 

PAULO FERREIRA 
DA CUNHA

acha agora exageradíssima. E embora (agra-
dece isso aos seus anjos ou afins) sempre à 
distância das coisas mais sérias e mais pro-
blemáticas. Sempre o respeitaram como inte-
lectual, e lhe deixaram as mãos limpas, por-
que distantes da massa... Como Kant, afinal, 
de quem curiosamente gosta. Não meteu a 
mão na massa. Ficou-se por ideais e teorias. 
Dessa forma, perdeu tempo mas nunca a 
Alma.

Preocupam-no agora novas coisas e novas 
causas, mas antes de tudo gostaria de saber 
a realidade. Desconfia que se sabe pouco de 
muitas coisas... A mentira, a hipocrisia, a fal-
sa consciência são coisas que o preocupam 
ainda... Na medida em que ainda deixa que 
algo o preocupe.

Que mais vê um observador próximo 
e atento como eu, seu velho e bom Bule de 
guarda? Vejo que veste de forma menos con-
vencional, que comprou algum guarda-rou-
pa novo, que se atreve a ler livros diferen-
tes, a ver outros filmes, e a ouvir outras mú-
sicas. Não que ele fosse de modo algum pre-
conceituoso. Apenas agora talvez esteja mais 

DOI: 10.26329/2019.66/67.9
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curioso quanto ao vasto mundo. Sem se com-
prometer com qualquer das suas sendas.

Os visitantes aqui de casa também são ou-
tros. E começou a dar algumas festas, natural-
mente com a elegância e discrição de sempre, 
mas com amigos mesmo, e não aqueles janta-
res convencionais para que convidava colegas 
e “correligionários” (?) apenas, e que eram, na 
verdade, reuniões de negócios ou estratégia... 
Altissimamente aborrecidas, diga-se. 

Incapaz de fazer a corte, Guilherme. Nisso 
está igual. Mas mais distante da “sociedade”. 
Note-se: tal não significa insociabilidade, ape-
nas radical corte com a condescendência pe-
rante coisas aborrecidas, convenientes, etc. A 
vida é curta: para quê perdê-la no que é ape-
nas maçadoria? Ou então (mas isso nunca 
foi o seu género) em diversão fátua, superfi-
cial, postiça, votada inevitavelmente à subse-
quente depressão?

Em Guilherme, o cul-
to da amizade, a que 
aliás sempre se consa-
grou, floresce agora no 
seu máximo. E numa 
pujança de verdade. Se 
alguma escassa submis-
são às regras de racio-
nalidades exógenas não 
terá por completo aca-
bado, está em bom ca-
minho de se moderar 
muito... Apenas o mínimo de convenciona-
lidade. O requerido pela condição, pelas cir-
cunstâncias.

Há, realmente, em Guilherme uma gran-
de mudança. Dir-se-ia que podemos ver um 
ante- e um após-. Ele mesmo fala numa an-
terior “encarnação” e numa “nova encarna-
ção”. Brincando, claro está. Mas a imagem 
parece eloquente.

Gosto de ver Guilherme sorrir, cantar, até 
esboçar um passo de dança, ainda que sem 
par... quando algo o inspira mais... A música 
passou a ser sua companheira mais assídua. 
E também passa menos tempo em casa, por-
que agora tem um atelier em que trabalha.

Pois. Essa é que é a grande novidade. Gui-
lherme, que ultimamente acumulava vá-
rias turmas de História da Arte e de Pro-
jeto, normalmente sem assistentes, sem 

colaboradores permanentes, sem poder fazer 
“escola” (que foi uma tentação diabólica que 
o preocupou nos primeiros anos da sua car-
reira: ele achava, estultamente, que tinha um 
legado a transmitir...), dirigindo um centro 
de investigação e várias revistas sem finan-
ciamento (mas ele mesmo nada queria finan-
ciado, porque sabia que isso cria enormes de-
pendências e inimagináveis burocracias), re-
gularmente fazendo congressos e indo a co-
lóquios pelo mundo fora, não tinha vida. Get 
a life! – como essa palavra de ordem era per-
tinente.

Era ele uma projeção de uma ideia de uni-
versitário que, com uma espécie de sonam-
bulismo, andava pela vida, guiado pelas suas 
proverbiais boas maneiras e a sua séria ética 
de berço, mas constrangido pelas mil e uma 
corveias permanentes que lhe caíam. 

Claro que ele fazia 
por se sublevar. Por pro-
curar manter a indivi-
dualidade e, antes de 
mais, o decoro apruma-
díssimo e a consciên-
cia tranquila. Mas cada 
vez mais repetia a frase 
de Gustavo Corção, se-
gundo a qual o tempo é 
um pérfido inimigo que 
“ataca fugindo”. Não ti-
nha tempo para nada. E 

sentia que estava a ser um peão (diziam-no 
agora “colaborador”) de uma máquina tritu-
radora, sem um vero propósito, sem um con-
creto sentido. Máquina movida por afinal 
ninguém. Lia e relia textos de Luc Ferry so-
bre essa falta de rosto dos novos poderes. 

Sem qualquer teoria da conspiração: há 
mecanismos que, postos em marcha, provo-
cam necessariamente infelicidade. Um deles 
(só um...) é o da avaliação como permanente 
espada de Dâmocles. Um mundo de avalia-
dores e avaliados, sem tempo para respirar 
entre avaliações, destrói a gratuitidade das 
funções, a liberdade e a dádiva que deve ser 
ensinar e aprender, pesquisar e comunicar a 
pesquisa. Trabalhar para notas e estatísticas 
é uma outra forma de trabalhar para inglês 
ver, e de não fazer o que não “dá pontos”. 
É instituir a competitividade permanente 

“Sem qualquer teoria 
da conspiração: há 

mecanismos que, postos 
em marcha, provocam 

necessariamente 
infelicidade.”
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entre quem deveria colaborar. Ele até fora 
(pelo menos de início) muito bem classifica-
do. E só fazia o que lhe apetecia. Mas... e os 
outros? E as pessoas normais? Poderá haver 
pessoas normais sob o espectro da avalia-
ção e o medo do que uma má nota possa vir 
a acarretar? Aqui para nós: as pessoas tor-
nam-se robots ao serviço de metas, algumas 
impossíveis de cumprir. Ouviu recentemen-
te notícia de incríveis despedimentos do ou-
tro lado do Mundo...

Sempre lhe repugnaram burocracias e re-
formas burocráticas para conseguir as boas 
graças de uma racionalidade estrangeira, 
uniformizadora e alheia à especificidade das 
Artes, com o fim de obter subsídios destina-
dos, por sua vez, a desperdícios em coisas 
não essenciais às Artes. A Arte era a sua reli-
gião, e essa devoção parecia-lhe atacada por 
mil heresias, envilecida, ensombrada.

Claro que ele adorava a Universidade (ain-
da adora: é o seu grande templo). A Universi-
dade é o seu sonho institucional. E nela tem 

ainda muitos e magníficos amigos que ele 
considera cada vez mais heróis e mártires.

Mas um dia, olhando o mar aqui da jane-
la mais larga da concha em que vive, o com-
putador portátil, ali naquela mesa de vidro, 
soltou um bip que parecia ter outra música.

Estava absorto a meditar na vida, nas cen-
tenas de exames que tinha para corrigir, pela 
noite adentro, nas dezenas de conferências 
em que iria palestrar nas próximas sema-
nas, nos milhares de páginas de teses de mes-
trado e doutoramento que deveria ler, me-
ditar, e apreciar em júris dali a muito pouco 
tempo. Infelizmente quase tudo sem grande 
novidade e sem grande garra... E como isso 
tudo estava a ser demasiadamente enreda-
do por uma rotina de atribuição de graus e 
de aprovação de massa, criando ilusões nos 

aprovados e no mercado, e a breve trecho de-
silusões. Muitas desilusões.

 Lembrava-se do que tinha sido a exalta-
ção das teses no seu tempo, e de como agora 
– com exceções que ele prezava e louvava ao 
máximo, claro – e era até dos menos afeta-
dos – já raramente via coisas brilhantes. Al-
guns colegas lhe diziam que pululavam er-
ros ortográficos (nem falar nos de pontua-
ção), de cálculo, de raciocínio, como impe-
rava verbalismo, demagogia, ideia-feita, e 
até plágio! Ele sentia que essa maré lhe es-
taria certamente quase a chegar... Como iria 
ele suportar que um candidato a Arquiteto 
lhe dissesse que não sabia desenhar, e que 
isso nunca tinha sido importante até aí? Ou 
que não sabia matemática nem geometria, e 
que, na verdade, o que queria era conceber, 
criar, “livremente”, etc.?  Ou então, por ou-
tro lado, que desdenhava das próprias ideias 
da criação ou da arte, preconceitos burgue-
ses, ou qualquer coisa do género?

Guilherme sofria com a sua amada Uni-

versidade. Via nela ainda forças robustas 
para lutar contra a barbarização e a buro-
cratização. Via jovens entusiasmados e sé-
rios, com capacidade e com vontade de não 
pactuar com cantos de sereia. Via anciãos ve-
nerabilíssimos, acima de qualquer suspeita, 
cujas carreiras eram uma esteira de luz e ins-
piração. Mas também via alguns fantasmas 
que se agitavam... E algumas ribaltas mediá-
ticas, por exemplo, em alguns países, bara-
lhavam as competências e promoviam não se 
sabe com que critérios. Ora a realidade pas-
sou a ser o que se emite mediaticamente, não 
o que se apura em labores de biblioteca e la-
boratório, e se avalia em júris rigorosos.

O bip do computador acordou-o das suas 
cogitações.

Era um e mail duma empresa internacional 

“A verdade, porém, é que os jacarandás já não estão no 
inferno. Vivem agora numa promessa de paraíso talvez. 

E eu, como seu guardião e cronista, agora sim, devo 
calar-me. Pelo menos durante um bom tempo.”
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de arquitetura. Não consegui ler, do ângulo 
em que me encontrava, o belo papel timbra-
do, com letras desenhadíssimas azul celeste.

Estava escrita em francês, o que achei do 
maior gosto, requinte e elegância.

E era o que se poderia esperar: tendo ou-
vido da fama teórica do Prof. Guilherme, 
esse iluminado escritório de arquitetura re-
solvia fazer-lhe o desafio de trabalhar com 
eles durante o tempo que lhe aprouvesse, 
suspendendo as suas atividades académicas 
(ou, eventualmente, reduzindo-as a uma li-
gação simbólica: até nisso foram simpáticos 
e maleáveis).

Não interessa muito saber as condições. 
O que interessa é a janela de futuro que se 

abriu. Guilherme, que sempre foi uma pessoa 
muito ponderada, fez meia-dúzia de telefone-
mas a aconselhar-se e todos os seus verdadei-
ros amigos (salvo um, ou um e meio...) entu-
siasticamente o aconselharam a aproveitar a 
mudança. Até porque sempre poderia voltar, 
se não se adaptasse.

Toda a gente deveria ter oportunidades as-
sim. Por um lado, para conseguir colocar na 
prática o que se andou a estudar e a ensinar 
teoricamente. Por outro, para poder mudar 
de vida; eventualmente, até, mudar de pele.

Face a tamanho entusiasmo perante a pro-
posta, Guilherme, que inicialmente pensara 
em recusar (estava velho demais para dei-
xar a Universidade, pensava...), começou a 
animar-se. Começou a ver-se como Arquiteto 
mesmo. A colaborar num enorme atelier de 
arquitetura com outros, na construção real 
de coisas reais. 

Fez as malas sumariamente e assinou o 
contrato num dia de sol promissor.

Ainda é cedo para qualquer balanço. 
Noto que desde então continua a não ter 
tempo. Talvez até tenha menos tempo. Mas 
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também não tem tempo para coisas que não 
interessam, como as intrigas (que nunca cul-
tivou, mas que inevitavelmente acabava por 
apanhar por tabela). E mesmo esse mundo 
dito “real”, entra aqui mais filtrado, porque 
não há tempo para muita informação nada 
informativa, e nenhum para redes sociais. 
Só para dar alguns exemplos. Desvinculou-
-se de mil associações a que pertencia, so-
bretudo sociedades científicas que agora lhe 
pareciam, precisamente, de outra encarna-
ção. Mas não conseguiu desligar-se da Socie-
dade das Papas de Sarrabulho, onde se con-
tinua a encontrar com o seu tio, que aí tam-
bém foi o seu patrono.

Guilherme está agora focado em gran-
des projetos concretos, e esqueceu todo um 
conjunto de coisas que o ocupavam. É cer-
to que lhe custa não ter pintado mais. Está a 

escrever menos, muito menos. Mas farta-se 
de projetar, mesmo.

Pode ser que esta vida agitada de arquite-
to internacional não seja a sua vocação final, 
ou última. Que seja uma passagem, ou um in-
terregno, e até que volte à Universidade, com 
mais experiência e mais que ensinar, da prá-
tica. Quem pode dizer o que será o futuro?

Dizem que a felicidade não tem estória. 
Falar em felicidade será um exagero, eviden-
temente. A verdade, porém, é que os jaca-
randás já não estão no inferno. Vivem agora 
numa promessa de paraíso talvez. E eu, como 
seu guardião e cronista, agora sim, devo ca-
lar-me. Pelo menos durante um bom tempo. 
E deixar que Guilherme, tão atarefado ago-
ra, mas já sem as angústias existenciais que 
tinha, encontre à sombra da sua copa lilácea 
uma nova vida. 
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