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Maintenant, j’ai une autre mesure du temps, 
qui est le va-et-vient des marées, le passage 
des oiseaux, les changements dans le ciel et 

dans la lagune, les battements de mon cœur.
J. M. G. Le Clézio, La Quarantaine

Editorial

DOI: 10.26329/2020.70/71.1

Outra teria sido a orientação deste nú-
mero da Revista, se não se mantives-
sem as condições de adversidade que 

há longos meses têm abalado de modo irre-
versível a Humanidade. 

Na actual conjuntura, é com resiliência, 
criatividade e inovação que o Ensino Supe-
rior e a Investigação têm lutado para man-
ter o nível de excelência que é seu apanágio, 
não obstante a brusca ruptura com os qua-
dros de referência habituais. Preparados, na 
larga maioria, para um ensino de modo pre-
sencial, a premência da resposta ao encerra-
mento das IES obrigou a que docentes e estu-
dantes se congregassem para superar amea-
ças fracturantes na aprendizagem.

Depois, foram os riscos temidos e experi-
mentados, com a leccionação a fazer-se à cus-
ta da utilização de equipamentos tecnológi-
cos próprios (não consta que isso importasse 
ao Ministro da tutela); com a segurança das 
plataformas de vídeo-conferência posta em 
causa, sem falar na interacção imperfeita no 
processo de ensino-aprendizagem.

É cedo para medir o impacto que a Co-
vid-19, a longo e a médio prazo, trará ao En-
sino Superior. Quase em simultâneo com o 
primeiro confinamento, a Associação Inter-
nacional das Universidades (em Portugal, as 
únicas instituições portuguesas associadas 
são a Universidade de Lisboa e a do Porto, 
o Instituto Superior de Educação e Ciências 
de Lisboa e a Universidade Fernando Pessoa) 
lançou um inquérito  dirigido às instituições 
afiliadas, em 109 países e nas Regiões Admi-
nistrativas Especiais da China (Hong Kong e 
Macau), num total de 474 instituições parcei-
ras – números de então.  Entre 25 de Março e 
17 de Abril de 2020, foram 576 as respostas 
recebidas de 424 universidades e outras 152 
instituições de ensino superior.

Quase todas as instituições, com excepção 
do Burundi, sofreram o impacto da Covid-19.

Das questões formuladas salientamos as 
respeitantes à investigação, com 80% dos in-
quiridos a afirmar que a investigação tinha 
sido afectada pela pandemia, estando os pro-
jectos comprometidos em 52% das institui-
ções. A mobilidade internacional encontra-

va-se prejudicada em graus variados: 83%, 
para viagens internacionais; 81% de can-
celamento de conferências internacio-
nais; 89% de impacto na mobilidade 
de estudantes. 

Ainda assim, 60% das IES afirma-
ram que a Covid-19 aumentou a mo-
bilidade virtual ou colaborativa como 
alternativa para os estudantes.

Preocupante foi verificar que 87% 
das IES em África mencionaram não ter in-
fraestruturas comunicacionais adequadas 
para suprir o encerramento dos seus campi.

Apenas 13% dos inquiridos (53% das res-
postas positivas proveio da Europa) admiti-
ram esperar um financiamento que suportas-
se os prejuízos da Covid-19.

Dois terços das instituições referiram te-
rem sido consultadas pelas entidades gover-
namentais no contexto da Covid-19.

Que terão respondido as IES portuguesas? 
Ouvimos falar de diálogo ou de auscultação?

Aguardemos os desenvolvimentos do ano 
que começa.

Por enquanto, aos autores dos artigos que 
trazemos nesta edição, preocupam questões 
como a do financiamento das instituições e 
da Ciência e a visão estratégica subjacente 
(Luiz Lopes, Rodrigo Martins e Romeu Videi-
ra); o papel do professor e as metodologias 
de ensino com as suas virtualidades e amea-
ças em tempo de pandemia (Fernando Gas-
par e José Luís Malaquias); as oportunidades 
perdidas para o rejuvenescimento do corpo 
docente (Mário Arruda); ameaças relativas à 
democracia cidadã e institucional (Romeu Vi-
deira); a precariedade laboral latente, a de-
gradação salarial e progressiva perda de dig-
nidade da carreira docente (Luiz Lopes).

A secção Perspetivas da Investigação sobre 
o Ensino Superior, coordenada por Mariana 
Gaio Alves, traz-nos dados relevantes para a 
investigação académica, ao nível das teses de 
doutoramento realizadas em Portugal e re-
lativas ao Ensino Superior. Enunciam-se as 
áreas disciplinares, enquadramento científi-
co e institucional das pesquisas, bem como a 
metodologia de investigação utilizada.

Boas leituras!

MARIA TERESA 
NASCIMENTO*

UNIVERSIDADE 
DA MADEIRA

* Não escreve segundo o 
novo acordo ortográfico.
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Disponível em https://
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pdf/iau_covid19_and_
he_survey_report_final_
may_2020.pdf

https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf


2
EN

SI
N

O
 S

U
PE

RI
O

R 
  

 ju
l/a

go
/s

et
 e

 o
ut

/n
ov

/d
ez

 2
02

0

DOI: 10.26329/2020.70/71.2

Opinião

Se bem me lembro foi o ministro Manuel 
Heitor que disse que a nova logística da 
organização das Universidades e Poli-

técnicos durante o desconfinamento, podia 
ser uma boa oportunidade para a renovação 
(rejuvenescimento) dos quadros de docentes.

A primeira vez que ouvi isso pensei logo, 
“excelente ideia”, reformava-se os docen-
tes mais seniores e com maior risco de fica-
rem gravemente doentes caso fossem infecta-
dos com o SARS-CoV-2. Deste modo, os novos 
docentes admitidos no quadro podiam conti-
nuar a dar aulas presencias, e a providenciar 
a qualidade de ensino que temos há quase 
100 anos. Na realidade seria uma redução de 
custos para Universidades e Politécnicos, isto 
porque os que se ausentavam para a reforma 
ganhavam mais do que os mais novos que 
entrariam no quadro. O único acréscimo de 
custo seria na caixa geral de aposentações, de 
maneira a que os docentes mais seniores não 
perdessem o valor total da reforma (fazendo 
algumas contas de merceeiro, era um acrés-
cimo desprezável).

O timing era correcto e havia uma motiva-
ção sanitária para o fazer.

O que aconteceu... nada... as faculda-
des preferiram adoptar o modelo de aulas 
em formato de telepresença, incluindo os 
exames que reduziram instantaneamente 
a qualidade do ano lectivo de 2019/2020. 
Algo que me deixou espantado, porque nem 
mesmo durante uma pandemia, com incen-
tivos para fazer o correcto pelos alunos e 
pelos professores, as Universidades e Poli-
técnicos não abriram mão de renovar os 
quadros docentes.

Penso que nunca fará parte de alguma vez 
o fazer num futuro próximo.

Pandemia, uma
    oportunidade perdida

MÁRIO RUI ARRUDA* 

INVESTIGADOR 
DOUTORADO

CERIS – CIVIL 
ENGINEERING 
RESEARCH AND 
INNOVATION FOR 
SUSTAINABILITY

INSTITUTO SUPERIOR 
TÉCNICO

* Não escreve segundo o 
novo acordo ortográfico.
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A Covid-19 
e o Ensino Superior

O subfinanciamento crónico 
do ensino superior público 
em Portugal: 
Um velho problema, 
sem solução à vista

A liderança por 
um mundo menos 
democrático acelera 
com a Pandemia

4Vida Sindical
Resultados
Assembleia Geral 
Eleitoral e Assembleia 
Geral extraordinária 
de revisão estatutária

Organização 
do ensino
O fim da era dos 
professores

Perspetivas da 
Investigação sobre 
o Ensino Superior
O ensino superior 
como objeto de estudo 
em pesquisas de 
doutoramento

Temas Atuais
Apertem os cintos, 
o recurso sumiu!
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Eleição da Direção

Inscritos
Votantes Lista A Brancos Nulos

N % N % N % N %

Por correspondência

3641

327  9,0 313 95,7 3 0,9 3 0,9

Mesa da sede de Lisboa 4  0,1 4 1,2 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede do Porto 2 0,1 2 0,6 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede de Coimbra 1  0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Somas 334 9,2 320 97,9 3 0,9 3 0,9

Eleição da Comissão de Fiscalização e Disciplina

Inscritos
Votantes Lista A Brancos Nulos

N % N % N % N %

Por correspondência

3641

327  9,0   296 90,5 16 4,9 4 1,2

Mesa da sede de Lisboa 4  0,1 4 1,2 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede do Porto 2 0,1 2 0,6 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede de Coimbra 1  0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0

Somas 334 9,2 303 92,7 16 4,9 4 1,2

RESULTADOS
ASSEMBLEIA
GERAL ELEITORAL E 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 
REVISÃO ESTATUTÁRIA
Apurados em reunião de 27 de Novembro de 2020

DOI: 10.26329/2020.70/71.3
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Eleição do Conselho Nacional

Secção Sindical
Inscritos

Por correspondência Nas mesas
Soma

Votantes Lista A Brancos Nulos Lista A Brancos Nulos

3641

N N N N N N N N

Escola Naval 1 1 0 0 1

I.P. da Guarda - Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão da Guarda

4 4 0 0 4

I.P. de Beja - Escola 
Superior Agrária de Beja 1 1 0 0 1

I.P. de Bragança - Escola 
Superior Agrária de 
Bragança

5 5 0 0 5

I.P. de Bragança - Escola 
Superior de Tecnologia e 
de Gestão de Bragança

1 1 0 0 1

I.P. de Coimbra - Escola 
Superior de Educação de 
Coimbra

4 4 0 0 4

I. P. de Leiria - Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão de Leiria

5 5 0 0 5

I.P. de Lisboa - 
Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Administração de Lisboa

2 2 0 0 2

I.P. de Setúbal - Escola 
Superior de Ciências 
Empresariais de Setúbal

1 1 0 0 1

I.P. do Cávado e do Ave 
- Escola Superior de 
Design

3 3 0 0 3

I.P. do Cávado e do Ave 
- Escola Superior de 
Gestão

5 5 0 0 5

I.P. do Cávado e do Ave 
- Escola Superior de 
Tecnologia

5 5 0 0 5

I.P. do Porto - Escola 
Superior de Saúde 7 7 0 0 7

I.P. do Porto - 
Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Administração do Porto

5 5 0 0 5

I.P. do Porto - Instituto 
Superior de Engenharia 
do Porto

11 11 0 0 1 0 0 12
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Secção Sindical
Inscritos

Por correspondência Nas mesas
Soma

Votantes Lista A Brancos Nulos Lista A Brancos Nulos

3641

N N N N N N N N

ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa 12 10 2 0 1 0 0 11

Instituto Universitário de 
Ciências da Saúde 1 1 0 0 1

Universidade Aberta 5 5 0 0 5

Universidade da Beira 
Interior - Faculdade de 
Engenharia

4 4 0 0 4

Universidade da Madeira 
- Faculdade de Artes e 
Humanidades

5 5 0 0 5

Universidade da Madeira 
- Faculdade de Ciências 
Exactas e da Engenharia

4 4 0 0 4

Universidade da Madeira 
- Faculdade de Ciências 
Sociais

3 3 0 0 3

Universidade de Aveiro 
- Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda

1 1 0 0 1

Universidade de Coimbra 
– Centro de Estudos 
Sociais

6 6 0 0 2 0 0 8

Universidade de Coimbra 
– Faculdade de Economia 3 3 0 0 3

Universidade de Lisboa - 
Faculdade de Ciências 5 5 0 0 1 0 0 6

Universidade de Lisboa - 
Faculdade de Direito 1 1 0 0 1

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro 
- Escola de Ciências 
Humanas e Sociais

3 3 0 0 3

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro 
- Escola de Ciências da 
Vida e do Ambiente

4 4 0 0 4

Universidade do Algarve 
- Faculdade de Ciências e 
Tecnologia

3 3 0 0 3

Univ. do Algarve - FCHS 2 2 0 0 2

Univ. do Algarve - Escola 
Superior de Saúde 2 2 0 0 2

Univ. do Minho - Escola 
Superior de Enfermagem 2 2 0 0 2
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Secção Sindical
Inscritos

Por correspondência Nas mesas
Soma

Votantes Lista A Brancos Nulos Lista A Brancos Nulos

3641

N N N N N N N N

Universidade do Minho - 
Escola de Ciências 4 3 1 0 3

Universidade do Porto - 
Faculdade de Farmácia 3 3 0 0 3

Universidade do Porto - 
Faculdade de Letras 6 6 0 0 6

Universidade dos Açores 
- Faculdade de Ciências e 
Tecnologia

2 2 0 0 2

Universidade dos Açores 
- Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas

3 3 0 0 3

Universidade dos Açores 
- Faculdade de Economia 
e Gestão

1 1 0 0 1

Soma 145 141 3 0 6 0 0 147

Assembleia Geral extraordinária de alteração estatutária

Inscritos
Votantes Proposta A Proposta B Proposta C Brancos Nulos

N % N % N % N % N % N %

Por correspondência

3641

312 8,6 218 69,9 26 8,3 21 6,7 37 11,9 10 3,2

Mesa da sede de Lisboa 4 0,1 3 1,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede do Porto 2 0,1 2 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mesa da sede de 
Coimbra 1 0,1 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Somas 319 8,8 224 71,8 27 8,7 21 6,7 37 11,9 10 3,2
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No passado dia 19 de dezembro, ocor-
reu a tomada de posse de órgãos na-
cionais do SNESup. Considerando as 

restrições decorrentes da situação de pande-
mia, optou-se por uma cerimónia sem a pre-
sença de convidados, externos ao sindicato, e 
com um número reduzido de colegas presen-
tes na sede em Lisboa.  

 Foi eleita a Mesa do Conselho Nacional 
constituída por: Ágata Cristina Marques Ara-
nha, para Presidente; Luiz Carlos Guerreiro 
Lopes, Mónica Andreia Almeida Vieira, Antó-
nio Manuel Gonçalves Baptista e Jorge Alber-
to Caras Altas Duarte Pinheiro, para Vice-Pre-
sidentes; Rolf Kemmler, Maria João Lopes 
Guerreiro Félix, Gaia Giuliani e Maria João 
Lino Silva Gomes, para Secretários.

Em reunião da Direção, foram eleitos: Ma-
riana Gaio Alves, para Presidente; Romeu 

Videira e Maria do Rosário Mauritti para Vi-
ce-Presidentes; e Maria Teresa Nascimento, 
para Tesoureira.

No final, interveio a Presidente da Direção, 
Mariana Gaio Alves, que realçou a dimensão 
significativa dos desafios a enfrentar durante 
o próximo mandato, designadamente as im-
plicações da crise pandémica sobre as ativi-
dades de docência e investigação no ensino 
superior e ciência. A pandemia e a crise so-
cial e económica a ela associada colocam ain-
da em maior evidência dificuldades que pro-
fessores e investigadores têm vindo a enfren-
tar nos últimos anos.  Destacou ainda as ques-
tões da precariedade laboral e das oportuni-
dades limitadas de ingresso e progressão nas 
carreiras, mas também as fragilidades do mo-
delo vigente de organização e funcionamento 
das instituições de ensino superior e ciência, 

Tomada de Posse da Direção e do CN

Mandato 2020-2022

DOI: 10.26329/2020.70/71.4
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que se caracteriza por escassa participação 
dos docentes e investigadores em órgãos das 
universidades e politécnicos e que assenta no 
subfinanciamento crónico deste setor. Termi-
nou felicitando todos os eleitos, apelando ao 
contributo de cada um para o trabalho coleti-
vo que se desenvolve no SNESup.

Interveio também a Professora Ágata Ara-
nha que assumiu o compromisso, em nome 
da Mesa do Conselho Nacional, de trabalhar 
em conjunto com os outros órgãos do sindi-
cato, de forma a contribuir para um SNESup 
melhor e mais forte. 

LISTA  

A
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PROGRAMA PARA 
A DIREÇÃO DO 
SNESUP
LISTA A  MANDATO 2020-2022

Nos seus 30 anos de existência, o SNE-
Sup – Sindicato Nacional do Ensi-
no Superior/Associação Sindical de 

Docentes e Investigadores -  afirmou-se en-
quanto ator político fundamental na luta 
pela defesa do Ensino Superior e Ciência e 
pela dignidade  profissional dos docentes e 
investigadores. A força do SNESup assenta 
no seu posicionamento como sindicato inde-
pendente e de causas que mobiliza e repre-
senta milhares de docentes e investigadores 
de instituições de Ensino Superior e Ciência 
em todo o país, um espaço de participação, 
debate e reflexão sobre os desafios que se 
colocam aos profissionais do setor que con-
tribui para identificar as linhas de ação mais 
adequadas para enfrentar esses desafios. 

A força do SNESup decorre também da 
sua capacidade de diálogo e negociação com 
outras entidades e atores políticos com in-
fluência na definição e implementação de po-
líticas para o setor. Desde logo com as insti-
tuições de Ensino Superior e Ciência de todo 
o país, mas também com governo e organis-
mos estatais, partidos políticos, associações 
académicas, outras associações sindicais e 
socioprofissionais e organizações internacio-
nais (Comissão Europeia, OCDE). A força do 
SNESup reside ainda no conhecimento apro-
fundado sobre as realidades que se vivem no 
Ensino Superior e Ciência, incluindo através 
da mobilização de dados, estatísticas e resul-
tados de pesquisa científica, valorizando o 
apoio do trabalho de investigação para deli-
near estratégias de intervenção.

É fundamental continuar a desenvol-
ver as ações que reforçam estas caracterís-
ticas do SNESup, consolidando a sua capa-
cidade propositiva na resolução de proble-

mas e na definição de linhas estratégicas de 
desenvolvimento do Ensino Superior e Ciên-
cia. O momento que vivemos é peculiar, con-
siderando a atual crise pandémica e as im-
plicações profundas que já teve e continua-
rá a ter no trabalho dos docentes e investi-
gadores. Ao mesmo tempo, a pandemia e a 
crise social e económica a ela associada co-
locam, em ainda maior evidência, dificulda-
des que temos vindo a enfrentar nos últimos 
anos enquanto professores e investigadores, 
bem como fragilidades do modelo vigente de 
organização e funcionamento do Ensino Su-
perior e Ciência. 

Este modelo decorre, em grande medi-
da, das realidades emergentes no quadro 
institucional e normativo criado pela pu-
blicação, há já mais de uma década, de um 
conjunto legislativo que inclui o Regime Ju-
rídico da Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), o Regime Jurídico da Avaliação do 
Ensino Superior (RJAES), os Estatutos da 
Carreira Docente Universitária e de Ensino 
Politécnico (ECDU e ECDESP) e ainda da au-
sência de revisão, no mesmo período, do Es-
tatuto da Carreira de Investigação Científica 
(ECIC). Ultrapassar as dificuldades e fragili-
dades que o modelo instituído por este con-
junto legislativo tem vindo a revelar, requer 
mudanças profundas e cuidadosamente pre-
paradas nas quais se incluem propostas de 
revisão destes instrumentos normativos.

É assim premente manter a continuidade 
do trabalho desenvolvido por anteriores di-
reções do SNESup  visando: 
· a dignificação das carreiras de docência e 
investigação no quadro do Ensino Superior 
e Ciência; 
· a melhoria das condições de trabalho, 

DOI: 10.26329/2020.70/71.5



11

incluindo uma adequada compatibilização 
da vida profissional com a vida familiar; 
· a independência e qualidade da investiga-
ção e do ensino, promovendo boas práticas 
de contratação em termos de emprego cien-
tífico e docente; 
· o reforço de oportunidades de mobilidade 
(com garantias) e de formação dos docentes 
e investigadores. 
Neste enquadramento, comprometemo-nos 
a contribuir para:
· instituir e reforçar práticas de contratação 
no emprego científico e académico que pro-
movam a estabilidade contratual;
· criar condições de progressão na carrei-
ra assentes na valorização do mérito, no res-
peito pelos princípios da igualdade e da pro-
porcionalidade e no respeito pelos rácios 
previstos nos estatutos da carreira;
· continuar a lutar pela criação de carreira 
de docente e de investigador no Ensino Su-
perior Privado, em paralelo com as carrei-
ras do ensino superior público;
· continuar a lutar para que os níveis e mo-
delos de financiamento do Ensino Superior 
e Ciência sejam adequados, não obstaculi-
zando a generalização de boas práticas de 
contratação e progressão na carreira e de 

condições materiais de trabalho dignas;
· valorizar os princípios da participação e 
democracia interna nas instituições de En-
sino Superior e Ciência, promovendo a cole-
gialidade no trabalho de docentes e investi-
gadores;
· preparar propostas de revisão dos Estatu-
tos das Carreiras Docentes e de Investigação  
(ECDESP, ECDU, ECIC) e do RJIES;
· enriquecer o debate sobre temas centrais 
no Ensino Superior e Ciência, dando conti-
nuidade ao Fórum e Encontros do SNESup, 
bem como continuando a apoiar estudos e 
projetos sobre questões laborais e sindicais;
· reforçar a adoção e aplicação de princí-
pios éticos adequados na contratação e ges-
tão de docentes e investigadores; 
· alargar e intensificar a participação dos as-
sociados nos órgãos e atividades do sindicato;
· consolidar uma imagem pública positiva 
do sindicato e dos docentes e investigado-
res enquanto profissionais autónomos e al-
tamente qualificados.

Ao nível das áreas de intervenção propo-
mo-nos desenvolver as seguintes linhas de 
atuação:

Ultrapassar as dificuldades e fragilidades que o modelo 
instituído por este conjunto legislativo tem vindo a 

revelar, requer mudanças profundas e cuidadosamente 
preparadas nas quais se incluem propostas de revisão 

destes instrumentos normativos.
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ÁREA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- Manter a presença do SNESup na comuni-
cação social, sob a forma de opinião e notí-
cias com dados relevantes sobre o Ensino 
Superior e Ciência, carreiras e instituições;
- Reforçar o trabalho de articulação com os 
diversos partidos políticos e a capacidade de 
intervenção política;
- Desenvolver a articulação com outras orga-
nizações e movimentos nacionais e interna-
cionais implicados no setor do Ensino Supe-
rior e Ciência;
- Intensificar a relação com os estudantes, 
através de reuniões e outras iniciativas com 
as suas associações representativas; 
- Aprofundar a estratégia que coloca o SNE-
Sup como parceiro negocial e consultivo 
junto da tutela ministerial, da Assembleia 
da República, do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP) e do Con-
selho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos (CCSISP).

ÁREA DE POLÍTICA REIVINDICATIVA 
E APOIO JURÍDICO

- Garantir a estabilidade dos vínculos con-
tratuais enquanto princípio base e alicerce 
do sistema de Ensino Superior e Ciência;
- Assegurar o respeito pelas carreiras, no-
meadamente em matéria de contratação, 
progressão e horas de trabalho;
- Lutar pela inversão das tendências de pre-
carização do emprego científico e de envelhe-
cimento do corpo docente/investigadores;
- Lutar pelo respeito da proporcionalidade 
estabelecida nos estatutos de carreira relati-
vamente às diversas categorias, incluindo os 
limites à contratação de convidados;
- Combater a degradação e a desvaloriza-
ção do trabalho dos professores convidados, 
reclamando o princípio de “para trabalho 
igual, salário igual”;
- Monitorizar e garantir a aplicação das 35 
horas de trabalho semanal, com respeito ab-
soluto pelos limites de carga horária letiva 
estabelecidos pelos estatutos de carreira, 

reconhecimento do tempo necessário às vá-
rias atividades e devida compensação das 
horas extraordinárias;
- Afirmar a negociação coletiva e a contra-
tação coletiva no espaço do Ensino Superior 
e Ciência;
- Manter a pressão para a negociação e es-
crutínio dos regulamentos administrativos 
que emanam dos estatutos de carreira e de 
todos os atos administrativos com conse-
quências nas relações laborais e condições 
de trabalho;
- Criminalizar os dirigentes que implemen-
tam procedimentos ilegais e indignos no que 
respeita às relações contratuais de trabalho;
- Manter a pressão sobre a tutela para que 
o artigo 53º do RJIES, relativo ao regime de 
pessoal docente e de investigação nas insti-
tuições privadas, seja concretizado;
- Combater os excessos e injustiças resultan-
tes de sistemas de avaliação do desempenho;
- Valorizar a transparência e o mérito nos 
processos e sistemas de avaliação de desem-
penho e de acesso e progressão na carreira;
- Prevenir e combater situações de abuso ou 
assédio, pessoal ou profissional, no Ensino 
Superior e Ciência;
- Desenvolver barómetros, questionários e 
outros mecanismos de inquérito, monitori-
zando e caracterizando as condições laborais 
no setor, tendo também em atenção a forma 
como estes instrumentos podem promover 
uma participação mais democrática, o debate 
e a análise crítica, bem como contribuir para 
a representatividade das decisões.

ÁREA DE POLÍTICA EDUCATIVA, 
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E PEDAGOGIA

- Lutar contra o subfinanciamento do Ensi-
no Superior e Ciência e contra a redução do 
financiamento público no ensino superior;
- Reverter as políticas de afastamento dos 
docentes dos processos de decisão das insti-
tuições, eliminando constrangimentos à de-
mocracia, participação, paridade e repre-
sentatividade;
- Contribuir para o conhecimento e valoriza-
ção social da profissão académica;
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- Analisar os mecanismos de progressão nas 
carreiras e o papel dos concursos nesse âm-
bito, estudando propostas de mudança que 
fomentem a transparência e a equidade;
- Promover princípios de solidariedade e éti-
ca entre os diversos agentes do Ensino Supe-
rior e Ciência, valorizando a autonomia pro-
fissional de docentes e investigadores e a co-
legialidade na organização do trabalho no 
interior das instituições;
- Desenvolver e promover análises relativas 
ao sistema do Ensino Superior e Ciência, de-
signadamente através da identificação e in-
centivo de estudos sobre condições e rela-
ções de trabalho, mobilização coletiva,  ade-
são sindical e organizações de trabalho.

ÁREA DE POLÍTICA CIENTÍFICA E APOIO 
AOS INVESTIGADORES

-  Lutar para que as necessidades perma-
nentes do Sistema Científico Nacional sejam 
preenchidas por investigadores enquadra-
dos profissionalmente nos Estatutos de Car-
reira de Investigação Científica;
- Continuar a defender o princípio de que as 
bolsas devem ser reservadas apenas para a 
formação e que todo o restante trabalho de 
investigação deve ser efetuado ao abrigo de 
contratos de trabalho;
- Lutar para que no Orçamento de Esta-
do distribuído para as instituições de en-
sino superior esteja inscrita uma rúbri-
ca claramente destinada à investigação 
científica, para além das verbas distri-
buídas para as UI&D;
- Aumentar a sindicalização e garan-
tir a representação dos investigado-
res, independentemente da nature-
za do seu vínculo.

ÁREA DE ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL

- Reforçar a rede de delegados 
sindicais, com a introdução de 
mais mecanismos de incentivo 
para o exercício destas funções;

- Concretizar uma campanha de sindicaliza-
ção, reforçando a implantação do sindicato 
e a participação dos associados;
- Promover ações junto das instituições de 
ensino superior privado, no sentido de cap-
tar mais sócios e conseguir uma representa-
ção mais alargada;
- Reforçar a visibilidade do SNESup nas áreas 
mais periféricas, com vista a cimentar a sua 
implantação territorial em todo o país. 
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1
Referência “off the record” 
sobre alguns médicos.

O FIM DA 
ERA DOS 
PROFESSORES

Este artigo propõe-se analisar as dificul-
dades que a profissão enfrenta no ano 
letivo em que o Ensino Superior (ES) se 

defronta com uma dúvida existencial: pre-
sencial ou online? Deve o ano letivo ser or-
ganizado com aulas presenciais, com aulas 
online ou num sistema misto? Esta questão 
é aqui analisada à luz do “traumático” 2º se-
mestre de 2019-20 e do que pode ser previsto 
para o futuro próximo do ES, incluindo o pa-
pel dos docentes, o financiamento e a evolu-
ção futuro do sistema.

1. OS RISCOS DAS AULAS PRESENCIAIS
Comecemos pelo princípio. Qual o problema 
de fazer as aulas presenciais neste ano leti-
vo? Seremos todos “cobardes”?1

Um dos aspetos que vêm sendo estudados 
sobre a presente pandemia é o papel que cer-
tos eventos tiveram na propagação do vírus. 
Foi nesses estudos que nasceu o termo super 
spreader events, ocasiões em que grupos gran-
des de pessoas foram infetadas ao passarem 
umas horas num local fechado e mal arejado, 
com um grupo que incluía... indivíduos já in-
fetados com o coronavírus. Ensaios de coros, 
serviços fúnebres, cerimónias religiosas para 
pedir proteção divina contra... o coronavírus, 
entre outros eventos, terão sido responsáveis 
por milhares de infeções e mortes. 

Apesar de faltar saber tanto sobre um ví-
rus que só foi identificado em janeiro passa-

do, parece existir um crescente consensoI so-
bre a forma como as pessoas apanham o co-
ronavírus: é necessário um contacto próximo 
e prolongado com alguém infetado. Por “pró-
ximo”, entende-se suficientemente chega-
do para respirar as agora famosas “gotículas 
suspensas” que levam o vírus. Não estamos a 
falar dos famosos “perdigotos” que os profes-
sores (alguns,… poucos,… raros) emitem ao 
falar, porque esses são gotículas demasiado 
grandes e pesadas e caem num raio de pouco 
alcance. Estamos a falar de gotículas mais pe-
quenas que emitimos ao respirar, falar, gri-
tar, tossir ou espirrar (por ordem crescente 
de alcance) e que podem flutuar no arII até 
um quarto de horaIII. 

Esse consenso parece ir no sentido de o 
risco de contágio ser muito leve ao ar livre 
(i.e na praia), ser maior em recintos fecha-
dos (i.e no centro comercial) e ser máximo 
em recintos fechados e mal arejadosIV (por 
isso, a maioria das infeções são, segundo a 
DGS, contraídas em casa, a partir de familia-
res já infetados).

Não sei se a definição “recinto fechado e 
mal arejado” faz lembrar alguma coisa aos 
colegas. Imagino que tal dependerá das ins-
talações onde trabalham. A mim recorda-
-me noites de inverno com salas de aula pe-
quenas, apinhadas de alunos e fechadas para 
manter a temperatura em níveis suportá-
veisV. A mim, esta definição faz-me recear 

FERNANDO GASPAR

I.POLITÉCNICO 
SANTARÉM

DOI: 10.26329/2020.70/71.6
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2. A FALTA QUE FAZEM 
AS AULAS PRESENCIAIS
Então devemos continuar com aulas online? 
Afinal de contas, porque precisamos de au-
las presenciais?

Note-se que, no ano letivo anterior, a 
maioria dos docentes do ES foram força-
dos a adotar o que se pode chamar emer-
gency distance teaching. O que fizemos não 
é eLearning ou Blended Learning, pois isso 
requer uma preparação, um treino ou uma 
estrutura que não houve tempo para fazer. 
No fundo, terminámos o semestre o melhor 
que foi possível com o que podemos cha-
mar de eTeaching, onde pouco mais foi pos-
sível fazer do que substituir as aulas pre-
senciais por “palestras” transmitidas por 
videoconferência. 

Poucas terão sido as instituições de ensino 
superior (IES) que conseguiram ir além disso, 
com acrescidas dificuldades sentidas na ava-
liaçãoX, como seria de esperar dada a falta 
de tradição (até as IES que trabalhavam em 
eLearning faziam a avaliação de forma pre-
sencial) e dada a orientação radicalmente di-
ferente que a avaliação online exigiriaXI.

Mesmo esse hercúleo esforço de adapta-
ção instantânea a uma realidade nunca expe-
rimentada beneficiou do facto de o semestre 

que as aulas possam ser super spreader even-
ts, mesmo com o distanciamento entre alu-
nos e a renovada higienização dos espaços.

Para aprofundar esse receio, vêm surgin-
do relatos sobre o impacto que o regresso às 
aulas teve na pandemia, por exemplo, em Is-
raelVI ou sobre o papel que as escolas em ge-
ral podem ter na difusão do vírusVII.

Mais receoso fico quando vejo estudos so-
bre a reabertura das aulas presenciais con-
cluírem que a mesma é segura para os alu-
nos, não sendo claros nem conclusivos so-
bre se é perigosa para os docentes e nem se-
quer se dando ao trabalho de incluir no estu-
do os funcionários não docentesVIII, ou muito 
menos de segmentar os docentes por escalão 
etário. Ou seja, citando um esclarecedor arti-
goIX sobre o sistema imunitário humano, tam-
bém no caso da abertura das aulas podemos 
dizer que… “é complicado”. Ou seja, não faze-
mos grande ideia…

“Qual o problema 
de fazer as aulas 

presenciais neste ano 
letivo? Seremos todos 

“cobardes”?”
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já estar em curso e de, portanto, os alunos já 
conhecerem os docentes e já se conhecerem 
uns aos outros, tendo inclusive já criado os 
seus grupos de trabalho.

Muito diferente seria iniciar trabalho coo-
perativo entre os alunos sem eles se conhece-
rem e interagirem presencialmente. E a inte-
gração dos alunos do primeiro ano, como po-
dia ser feita à distância?

Mais grave, e as praxes? Como se fariam? 
Pensando bem, talvez a ausência de praxes 
(da forma que são feitas na maior parte das 
IES) possa ser uma vantagem do ensino à dis-
tância… mas, piadas à parte, a verdade é que 
se torna muito mais difícil haver vida acadé-
mica… online.

Será muito penalizador fazer um ano leti-
vo inteiramente à distância, sem que alunos e 

professores tenham contacto presencial, pelo 
menos, no início (bonding) e nos momentos 
de avaliação.

Acrescente-se que as IES vocacionadas 
para ensino à distância tinham pouca tradi-
ção de trabalhar com alunos adolescentes. Os 
seus alunos são essencialmente adultos com 
uma capacidade de estruturarem o seu estu-
do e de disciplinarem as suas atividades mui-

to superior à dos alunos adolescentes que en-
tram anualmente no 1º ano do ES.

Por outro lado, também não podemos es-
quecer que a entrada no ES funciona como 
um rito de passagem para a idade adulta. O 
ES recebe do ensino secundário adolescen-
tes e entrega ao mercado de trabalho jovens 
adultos qualificados. Esta visão de linha de 
montagem pretende que o ES se foque na 

“Já foi confrontado com a necessidade de passar uma hora 
ou hora e meia (ou mais nalgumas IES) fechado(a) numa 

sala sem circulação de ar2 por causa do frio, com uma 
turma de adolescentes, mesmo que esta apenas preencha 

um terço da lotação da sala? E quando aquela aluna 
tossiu? O que fez? Terminou a aula?”
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aprendizagem do aluno, na sua aquisição de 
skills, e é assim, pelo menos, desde Bolonha. 

No entanto, todos concordarão que a 
aprendizagem é um processo social e o ES 
também é suposto ensinar soft skills, in-
cluindo aqui os chamados skills sociais. Ora, 
como se vão aprender skills sociais sem so-
cialização? 

Mais, deve o ES limitar-se a transmitir co-
nhecimentos ou deve “ensinar a aprender”XII, 
ou deve ainda ensinar a pensar, nomeada-
mente a adotar pensamento crítico? E isso é 
possível de ser conseguido à distância?

Apesar de o ministro ter decidido que o ES 
português tem de funcionar com aulas pre-
senciaisXIII e de ter logo garantido que vai dar 
o exemploXIV, verifica-se que no semestre que 
agora decorre temos 3 modelos a serem usa-
dos no ESXV:

a) Algumas IES (sobretudo anglo-saxóni-
cas) adotaram de início o ensino à distância;

b) Outras decidiram adotar o ensino pre-
sencial, com medidas de segurança reforça-
das, nomeadamente distanciamento e higieni-
zação, cuja eficácia ainda está por confirmar;

c) Outras ainda adotaram um modelo tipo 
“tele-evangelismo”, com uma pequena au-
diência em sala (entre um terço e metade da 
turma) e a restante audiência a assistir à dis-
tância. Assistir, porque participar… é outra 
dificuldade.

No entanto, desde agosto venho defenden-
do que o mais importante não é como o se-
mestre começa, é como acaba! O regresso ao 
estado de emergência e as adaptações que as 
IES fizeram aos novos condicionamentos vie-
ram confirmar essa minha opinião.

Confesso que, à cautela, preparei duas al-
ternativas para as aulas do primeiro semes-
tre e ainda bem que o fiz. Ainda assim, nada 
me preparou (e imagino que aos colegas que 
leem estas linhas também não) para certas 
situações. 

Já foi confrontado com a necessidade de 
passar uma hora ou hora e meia (ou mais nal-
gumas IES) fechado(a) numa sala sem circu-
lação de ar2 por causa do frio, com uma tur-
ma de adolescentes, mesmo que esta ape-
nas preencha um terço da lotação da sala? 
E quando aquela aluna tossiu? O que fez? 
Terminou a aula? Continuou como se nada 

fosse? Tudo indica que em 99% dos casos 
aquela tosse não tinha nada a ver com co-
vid19. O problema é que no 1% dos casos em 
que a tosse resulta de covid19, manter a aula 
até ao final pode significar a infeção do do-
cente, de outros alunos, dos familiares desses 
alunos, dos familiares do docente, dos funcio-
nários não docentes e respetivas famílias… 
pode até significar a morte de alguém.

É nesta altura que os docentes do ES não 
podem ser cobardes, como foi dito em rela-
ção aos médicos e lares de 3ª idade? A cora-
gem pode ser avaliada em atos que podem di-
tar a morte de 3ºs?

2
Eu não fecho portas e 
janelas, antes adoto a 
velha máxima “não existe 
frio, só existe gente 
com falta de roupa”, 
mas isso não me tornou 
particularmente popular 
entre os alunos…



18Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 ju

l/a
go

/s
et

 e
 o

ut
/n

ov
/d

ez
 2

02
0

Mais aspetos práticos: a temperatura de 
alunos, docentes e funcionários é medida 
à entrada do estabelecimento? Alguém foi 
mandado de volta para casa por estar dema-
siado quente?

Melhor ainda, já pensou o que vai fazer 
quando aquele aluno declarar que é contra 
as máscaras, que a obrigatoriedade de ter 
máscara viola a sua liberdade individual e se 
recusar a usar uma?

As dificuldades em lidar com esta pande-
mia são evidentes para todos. Não estamos 
sós.

3. NÃO É TEMPO DE O ES MUDAR?
Por outro lado, esta pandemia surge numa 
altura em que a evolução da tecnologia leva 
muita gente a pensar que o ES antes da pan-
demia já funcionava de forma anacrónica. 
O professor foi ao lon-
go dos séculos a figura 
predominante da insti-
tuição ES. Era o acumu-
lador / curador de co-
nhecimento, que depois 
transmitia aos alunos. 
Fazia isso porque produ-
zia conhecimento e por-
que tinha acesso privile-
giado a informação, pelo 
que personificava “o sa-
ber” que os alunos tra-
balhavam para adquirir. 
Esta foi a era dos Professores!

Ora a tecnologia, e em particular a inter-
net, mudou radicalmente este mundo ao re-
volucionar o acesso à informação. Deixou de 
ser difícil aceder à informação, passou a ser 
difícil selecionar a informação que se utili-
za. A internet trouxe, por exemplo, cursos 
online gratuitos ou a baixo custo produzidos 
por especialistas nos temas, com meios de 
produção audiovisual fantásticos, que não 
estão ao alcance da maior parte dos docen-
tes do ES.

4. AINDA PRECISAMOS
DE PROFESSORES?
Esta evolução coloca em questão o funciona-
mento do ES e põe a maior pressão no papel 
do Professor, após séculos em que foi absolu-

tamente central e indiscutível. Poderá agora 
ser substituído?

Não pretendendo entrar numa aborda-
gem muito profundaXVI ou abrangente des-
te temaXVII, que necessita ser discutida nou-
tras sedesXVIII, vale a pena questionar se o se-
mestre passado não fez muitos colegas senti-
rem-se menos como professores e mais como 
gestores de conteúdos nas plataformas de 
aprendizagem.

Será que o professor do futuro vai ser um 
gestor de conteúdos, produzidos por um nú-
mero muito reduzido de autores? Como é 
possível manter a atenção dos alunos numa 
videoconferência3 quando se está a explicar 
algo que eles podem aprender com os auto-
res dos melhores livros daquele ramo de co-
nhecimento, em vídeos ou noutros conteúdos 
produzidos quase ao nível de Hollywood?

Por outro lado, estou 
certo de que muitos di-
rigentes do nosso ES ve-
riam com bons olhos a 
troca do professor pelo 
gestor de conteúdos. 
Mais barato, menos qua-
lificado, com menos pres-
tígio/peso, com menos 
poder reivindicativo, se-
ria muito mais do agra-
do de alguns dirigentes, 
nomeadamente daqueles 
que vêm substituindo do-

centes doutorados por colegas que obtiveram 
graus de especialista, sem nunca terem tido 
carreira profissional fora do ES…

O fraco financiamento que o estado asse-
gura ao ES poderia agora ser gasto em coi-
sas muito mais importantes do que salários 
de professores… Talvez até seja possível re-
duzir esse financiamento. Algo que também 
deve agradar a alguns governantes.

Creio que o mais importante nem será, 
nesta altura, discutir se as aulas devem ser 
presenciais ou online, se aulas transmitidas 
por vídeo terão a eficácia desejada, se o tele-
-evangelismo cria condições de discrimina-
ção entre alunos ou se as praxes fazem al-
guma falta.

O mais importante será discutir qual o pa-
pel que o ES deve ter na nova sociedade que 

“Será que o professor 
do futuro vai ser um 
gestor de conteúdos, 
produzidos por um 

número muito reduzido 
de autores?”

3
O comentário mais 
comum entre os colegas 
com quem falei sobre o 
eTeaching menciona o 
sucesso obtido na adoção 
de novas tecnologias 
nas aulas e a dificuldade 
em conseguir manter 
os alunos atentos nas 
videoconferências feitas 
com essas tecnologias e 
a ainda maior dificuldade 
em estabelecer 
relacionamento com os 
alunos, de forma a ter 
feedback.
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temos a oportunidade de construir a partir 
do grande reset de março passado. 

No limite, creio ser importante discutir 
se o ES ainda vale a pena existir no formato 
atual ou se deve ser progressivamente subs-
tituído por um sistema de ensino de profis-
sões, mais barato, mais flexível, que possa ser 
consumido just-in-time, on-demand, ou seja, 
quando as pessoas decidirem começar uma 
carreira, ou mudar para outra completamen-
te diferente, em qualquer altura das suas vi-
das profissionais, inscrevem-se numa ES, ace-
dem à plataforma de ensino à distância e… 
fazem download de conteúdos.

No fundo, é preciso analisar se o ES con-
tinuará a fazer sentido se passar a consistir 
apenas num sistema para a força de trabalho 
adquirir hard skills. Nesse sentido, será im-
portante acompanhar a aplicação dos 3 re-
gimes anteriormente mencionados (presen-
cial, online e tele-evangelismo) como expe-
riências sociais, cujo resultado deve ser ana-
lisado daqui a uns meses, sendo que talvez 
então tenhamos algumas luzes sobre qual de-
verá ser a evolução de todo o sistema.

Voltamos a falar em julho? Discutimos, 
nessa altura, o que deve vir a seguir à era dos 
Professores? 
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Desde os finais de Setembro que a Eu-
ropa tem vindo a assistir a uma acele-
ração sem precedentes do número de 

contágios de Covid-19. Têm sido adiantadas 
as explicações mais variadas – algumas, como 
Bodas, Banquetes e Baptizados chegam a ser 
quase fantasiosas – para o recrudescimen-
to tão rápido do número de contágios. Existe 
a explicação óbvia de que, com o final do Ve-
rão, as pessoas regressam aos seus empregos 
e fazem uma vida mais de interiores, onde o 
vírus tem melhores condições para se propa-
gar. Essa poderá ser parte da explicação, mas 
não será a principal, uma vez que a generali-
dade dos empregos já tinha retomado no fi-
nal de Agosto. Há quem fale de condições de 
humidade, há quem fale de uma maior dis-
plicência. No entanto, ninguém parece que-
rer enfrentar o elefante no meio da sala, que 
é o papel das escolas na propagação dos vírus.

Se olharmos para a Europa como um 
todo, vemos uma clara correlação entre o ca-
lendário de abertura das aulas e o disparar 
do número de novos contágios. Um caso no-
tável é a Itália, que este ano começou o ano 

lectivo um pouco mais tarde do que os ou-
tros países, e durante umas escassas sema-
nas parecia estar a ser poupada à segunda 
vaga da pandemia.

De resto, essa correlação entre a abertura 
das escolas e o recrudescer da pandemia faz 
todo o sentido. Numa sala de aulas, estão 30 
pessoas numa sala fechada a respirar o mes-
mo ar durante pelo menos uma hora. Ainda 
que exista o cuidado no uso de máscaras, que 
sabemos que nem sempre são bem usadas, a 
concentração acumulada da carga viral no ar 
chega a um ponto em que nem as máscaras 
servem já de protecção. A esse facto incontor-
nável, vem depois somar-se a natural displi-
cência da idade no seguimento dos procedi-
mentos de segurança recomendados.

Por outro lado, são raras as famílias em 
Portugal que não têm pelo menos um elemen-
to em idade escolar a frequentar as referidas 
salas de aula. Desse modo, temos criado um 
centro de redistribuição do vírus que, poten-
cialmente, chega a quase todas as famílias.

Claro que não serão as escolas o único me-
canismo de contágio e poderão apontar-se 
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muitos outros. Mas mais nenhum permite 
justificar a escala avassaladora a que o con-
tágio chegou passados poucos dias sobre o 
início do ano lectivo, nem nenhum pode ex-
plicar a transversalidade do contacto em to-
das as classes socioeconómicas. Podem, evi-
dentemente, apontar-se também os trans-
portes colectivos, onde a enorme concen-
tração de pessoas num espaço fechado tam-
bém é um veículo privilegiado de contágio. É 
claramente um outro vector de contágio im-
portante, mas parece também evidente que 
o funcionamento das 
escolas vai exacer-
bar o problema nos 
transportes públicos, 
visto que a popula-
ção escolar é uma uti-
lizadora privilegiada 
dos transportes co-
lectivos, cuja afluên-
cia aumenta enorme-
mente com o começo 
das aulas. Assim, são 
dois importantes me-
canismos de contágio 
que se potenciam entre si.

Pelos motivos acima descritos, deveria es-
tar a ser debatida a possibilidade de suspen-
der o ensino presencial, com o fim de achatar 
a curva de contágio e tornar a pandemia mais 
manejável. Talvez fosse mesmo possível, pela 
retirada desse vector de contágio, preservar 
alguma actividade económica, contribuin-
do para que a recessão não fosse tão intensa. 
Não se pretende com isso, obviamente, dizer 
que a actividade lectiva é menos importan-
te do que a actividade económica. Longe dis-
so. Porém, se nada for feito quanto ao cres-
cimento dos contágios, em breve teremos de 
suspender ambas, pelo que não se trata de sa-
crificar uma pela outra, mas sim de agir de 
forma a preservar o máximo da normalida-
de. É de bom-senso começar pelos factores de 
contágio mais importantes e ir depois avan-
çando progressivamente até às outras vias 
de contágio de importância decrescente. Isso 
sem prejuízo, claro está, de continuar a pri-
vilegiar o teletrabalho em todas as activida-
des onde ele seja praticável e de reduzir ou 

eliminar todas as actividades de maior risco.
No entanto, a suspensão das aulas presen-

ciais coloca desafios muito importantes. A ex-
periência da suspensão das aulas presenciais 
na Primavera não correu nada bem. Foi opi-
nião unânime que as aulas, na forma como 
foram dadas, não produziram resultados sa-
tisfatórios e foi considerado um período lec-
tivo perdido. 

Parece claro que a principal falha do mé-
todo de estudo adoptado na Primavera foi o 
ter-se tentado transpor directamente para o 

Zoom ou o Teams as 
aulas que antes eram 
ministradas numa 
sala de aula. Achou-
-se que um professor 
a debitar a aula para 
uma turma passiva – 
o modelo que as nos-
sas escolas seguem há 
mais de 200 anos – se-
ria a transposição ló-
gica das aulas para o 
novo meio. Isso, po-
rém, não tem em con-

ta o facto de as salas de aulas físicas propor-
cionarem um canal rico de comunicação não 
verbal bidireccional, entre professor e aluno, 
canal esse que deixa de estar presente numa 
sessão de aulas remota. O professor não tem 
acesso aos sinais emotivos emitidos pelos 
seus alunos, não pode passear pelo meio da 
sala, de modo a observar as reacções e as ati-
tudes dos alunos e não tem, pois, um sinal 
de realimentação (feedback) que lhe permita 
modular a sua mensagem lectiva. Por outro 
lado, os alunos não têm acesso à linguagem 
corporal do professor, nem a muitas das to-
nalidades emotivas da sua mensagem.

Não seria, portanto, sensato repetir o mes-
mo modelo que não se mostrou à altura da 
primeira vez. Temos de encontrar outro. Ora, 
o Ensino Superior, pela sua maior autonomia 
pedagógica e maior flexibilidade, poderia ser 
pioneiro na adopção de novas formas de en-
sino. Cabe ao Ensino Superior abrir o cami-
nho a novas formas de aprendizagem e de in-
vestigação das formas como o conhecimento 
pode melhor ser transmitido.

“Se lhes formos perguntar 
onde adquiriram esses 

conhecimentos, as 
respostas tendem a ser «no 
YouTube», «no Google», «na 

Wikipédia», «no TikTok»”
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Ora, sucede que os nossos alunos já há 
muito que dominam uma plataforma de ensi-
no de elevado sucesso. Se observarem os vos-
sos alunos universitários, constatarão que 
eles, antes mesmo do seu ingresso no Ensino 
Superior, dominam conhecimentos que não 
foram seguramente adquiridos nem com os 
pais nem numa sala de aula. Vemos hoje jo-
vens que dominam as técnicas de maquilha-
gem mais apuradas. Conhecem estratégias 
de vitória em jogos de computador cuja com-
plexidade supera em muito a de algumas ca-
deiras. Outros, sabem programar a um nível 
profissional desde os 15 anos. Vemos jovens a 
cozinhar pratos gourmet com requintes ao al-
cance de poucos restaurantes. Esses são ape-
nas alguns exemplos óbvios, mas a variedade 
surpreendente de conhecimentos extracur-
riculares dos nossos alunos é avassaladora. 
Se lhes formos perguntar onde adquiriram 
esses conhecimentos, as respostas tendem a 
ser «no YouTube», «no Google», «na Wikipé-
dia», «no TikTok», «numa explicação publica-

da por um colega». Sem nos apercebermos, a 
geração Z tem acesso às maiores fontes de co-
nhecimento do mundo e não têm a menor di-
ficuldade em usá-las. Cada dia que passa, mi-
lhões de vídeos são vistos, milhões de conhe-
cimentos são trocados e milhares de milhões 
de linhas de texto são lidas (os jovens podem 
não ler livros, mas que ninguém diga que não 
lêem nada).

A única coisa que falta para que esse estu-
do – que já hoje ocorre –, seja estruturado, é 
ser acompanhado e direccionado. Neste mo-
mento, é um estudo casual e com objectivos 
que navegam muito ao sabor do vento. Ora, 
é aí que os professores podem ter um papel 
fundamental. O papel de um professor já não 
é o de debitar conhecimento. Qualquer co-
nhecimento explícito que um professor pos-
sa transmitir numa aula, mesmo do Ensino 

Superior, está muito mais bem-apresentado, 
de forma mais rica, numa dúzia de fontes dis-
poníveis online. O que o professor tem e ne-
nhuma fonte de conhecimentos pode ter, é 
um conhecimento individualizado da mente 
do seu aluno, da sua personalidade, dos seus 
objectivos de aprendizagem e das suas difi-
culdades individuais. Além disso, o professor 
conhecerá uma gama mais alta de fontes de 
informação fidedigna e curada, fruto da sua 
própria experiência de busca de novos co-
nhecimentos.

Se tivermos em conta esses factores, es-
tamos em condições de pôr em prática uma 
nova metodologia de ensino que se coadu-
na muito melhor com o ensino remoto. Em 
lugar de dividirmos os alunos em turmas de 
30-300 alunos, podemos dividi-los em grupos 
de ensino de 5-6 alunos, agrupados de acor-
do com os seus objectivos de aprendizagem e 
com a sua capacidade e autonomia didáctica. 
Em lugar de aulas, o professor pode condu-
zir reuniões individuais com cada grupo, em 

que define os temas de estudo a serem desen-
volvidos e as possíveis fontes que podem ser 
consultadas. O professor define ainda a lista 
de conhecimentos que espera que cada estu-
dante possa adquirir no decorrer do período 
de estudo até à reunião seguinte. Finalmen-
te, o professor pode dar aos alunos um ques-
tionário de auto-avaliação, para que eles pos-
sam avaliar se estão a conseguir ir ao encon-
tro dos objectivos delineados pelo professor. 
Numa sessão subsequente, o professor irá 
discutir com o grupo ou, se necessário, com 
alunos individuais, os conhecimentos que fo-
ram adquiridos. Irá avaliar, com uma discus-
são oral, aquilo que cada aluno reteve. Com 
base nessas conclusões, poderá dar medidas 
de estudo correctivas, onde houver falhas, 
ou passar ao módulo seguinte, quando sen-
tir que os objectivos foram atingidos. Entre 

“podemos dividi-los em grupos de ensino de 5-6 alunos, 
agrupados de acordo com os seus objectivos de aprendizagem 

e com a sua capacidade e autonomia didáctica”



23

sessões, os alunos, individualmente ou em 
grupo, irão promover a sua própria pesqui-
sa de fontes, recorrendo às suas plataformas 
de eleição e às fontes que o professor tiver su-
gerido. Irão desenvolver um estudo autóno-
mo, mas balizado pelos objectivos definidos 
pelo professor.

Os módulos de aprendizagem não podem 
ser muito longos, sob pena de o aluno se dis-
persar e procrastinar a aprendizagem. A in-
teractividade com o professor terá de variar 
entre o semanal e o quinzenal, dependendo 
também do número de docentes disponíveis 
para cada cadeira. O objectivo, no final, seria 
que cada aluno dedicasse ao estudo o mesmo 
tempo que hoje dedica, entre as aulas e o es-
tudo individual, e que cada professor dedi-
casse às sessões interactivas e à preparação 
dos planos, o mesmo tempo que hoje dedica à 
preparação e leccionação das suas aulas.

O modelo assim proposto seria absolu-
tamente escalável, poderia ser realizado 

com os recursos humanos actuais e não se-
ria muito afectado pela distância física en-
tre professores e alunos. Mas, sobretudo, se-
ria um modelo que iria explorar o filão da 
curiosidade natural que os alunos já hoje 
mostram pelos mais diversos assuntos. Iria 
apenas tentar lapidar esse diamante em bru-
to da curiosidade humana, conferindo-lhe 
um determinado rumo, uma estrutura e os 
incentivos necessários. O docente dedicar-
-se-ia apenas à sua maior mais-valia, que é a 
sua capacidade de orientar.  
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O ENSINO SUPERIOR 
COMO OBJETO 
DE ESTUDO EM 
PESQUISAS DE 
DOUTORAMENTO

A análise do conjunto de 64 teses de 
doutoramento sobre “ensino supe-
rior” realizadas em 2018, nas univer-

sidades portuguesas, e identificadas através 
do RCAAP, permite esclarecer o enquadra-
mento científico e institucional destas pes-
quisas, bem como as temáticas mais estuda-
das e as estratégias metodológicas adotadas.

Do ponto de vista das áreas disciplina-
res, observa-se que mais de metade das teses 
(cerca de 60%) são apresentadas para obten-
ção do grau em Ciências de Educação, distri-
buindo-se as restantes pelas áreas de Socio-
logia, Psicologia e outras diversas (em que se 
incluem, por exemplo, Serviço Social, Marke-
ting, Geografia, Gestão, Design, Políticas Pú-
blicas). As pesquisas doutorais sobre “ensino 
superior” são realizadas maioritariamente 
nas universidades de Lisboa, primeiramente, 
e do Minho, em segundo lugar (ver gráfico 1).

As teses de doutoramento realizadas em 
universidades portuguesas permitem conhe-
cer, principalmente, o ensino superior em 
Portugal (36), mas há também um número 
significativo que incide sobre o ensino supe-
rior nos Palop e no Brasil (26) e duas sobre 
outros países. 

Relativamente às temáticas estudadas, 
conclui-se que a grande maioria das teses 

se centra em aspetos relativos ao “ensino-
-aprendizagem” (21) e “experiência estudan-
til” (20). Outros eixos temáticos abordados 
são as “políticas” educativas para o setor (9) e 
o “trabalho académico” (7), bem como ques-
tões de “desenho curricular” (4) e de “ges-
tão institucional” (3) com menor expressão 
quantitativa. Não foram identificadas pesqui-
sas de doutoramento que explorem assuntos 
relacionados com “qualidade” ou com “co-
nhecimento e investigação”.

Estes resultados contrastam, de algum 
modo, com os que são apontados por Tigh 
(2019) na sua meta-análise de publicações 
em língua inglesa quando evidencia que os 
eixos temáticos mais populares são “ensino 
e aprendizagem” e também “políticas” e “co-
nhecimento e investigação”, sendo que es-
tes dois últimos têm pouca e nenhuma ex-
pressão, respetivamente, no caso das teses de 
doutoramento realizadas em universidades 
portuguesas em 2018. 

Também mobilizando, com adaptações, 
uma grelha de análise do mesmo autor (Tigh, 
2019) torna-se possível destacar que quase 
metade das pesquisas doutorais adota meto-
dologias mistas (31), seguindo-se um número 
relativamente alargado que privilegia estra-
tégias assentes em questionários e estatísti-
cas multivariadas (13) e estudos de caso (10).  
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O ENSINO SUPERIOR 
COMO OBJETO 
DE ESTUDO EM 
PESQUISAS DE 
DOUTORAMENTO

São em número muito reduzido as teses cujo 
trabalho empírico corresponde a entrevistas 
(6) e análise documental (3). De referir que a 
categoria metodologias mistas não existe na 
proposta original do autor que destaca como 
estratégias metodológicas mais escolhidas: 

“análise documental”, “entrevistas” incluin-
do focus groups, “questionários” e “análises 
estatísticas multivariadas”, de entre as quais 
apenas a segunda reúne um número assina-
lável de preferências no conjunto de teses de 
doutoramento que estamos a considerar.

Numa revista dirigida, principalmente, 
a docentes e investigadores do ensino supe-
rior, opta-se por detalhar brevemente a aná-
lise das 7 teses de doutoramento sobre “tra-
balho académico” que foram realizadas, na 
sua totalidade, na área cientifica de Educa-
ção e nas universidades do Minho (2), Aveiro 
(2), Porto (1), Lisboa (1) e Aberta (1). Este con-
junto de pesquisas doutorais tem por base 
opções muito diversas em termos de estraté-
gias metodológicas: 3 assentam em metodolo-
gias mistas, 2 em estudos de caso, 1 em abor-
dagem quantitativa e 1 em entrevistas.  

As temáticas mais exploradas articulam-
-se com a formação e desempenho pedagógi-
cos dos professores do ensino superior, por 
vezes incidindo especificamente sobre a uti-
lização de tecnologias no ensino. Globalmen-
te, as pesquisas sobre “trabalho académico” 
assinalam a premência de construir relações 
de confiança e consciência dos interesses e 
necessidades comuns em relação aos desa-
fios da formação e atualização pedagógica na 
contemporaneidade, bem como de partir das 
necessidades dos professores para desenhar 
a respetiva formação. O reconhecimento e 
fortalecimento de espaços formais e infor-
mais de formação são apontados como sig-
nificativos para a profissionalização docente, 
existindo indícios de que a identidade profis-
sional desejada pelos professores se caracte-
riza pela articulação entre as dimensões da 
docência, principalmente entre ensino e in-
vestigação, visando um trabalho mais coe-
rente e de melhor qualidade na investigação, 
na formação dos estudantes e na articulação 
entre ensino superior e comunidade.

Tigh, M. (2019). Higher Education Research - the 
developing field. London and New York: Bloomsbury 
Academic.

Gráfico 1 – Teses de Doutoramento 
sobre Ensino Superior por Universidade
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APERTEM 
OS CINTOS, 
O RECURSO 
SUMIU!
“Apertem os Cintos... o Piloto Sumiu!” (tra-

dução brasileira) ou “O Aeroplano” (tra-
dução portuguesa) são os títulos apor-

tuguesados do filme de comédia americana 
“Airplane!”, lançado em 1980, que brincava 
com o desaparecimento repentino do piloto 
de um avião comercial e a catástrofe anun-
ciada pelo sumiço de um “recurso” tão vital 
para a sobrevivência dos passageiros que es-
tavam na aeronave. Usei aqui a paródia da 
tradução brasileira como uma metáfora para 
a atual situação do financiamento à pesqui-
sa no Brasil.

Certamente estamos no pior momento das 
últimas duas décadas, agravado pela pandemia 
do SARS-CoV-2. A título de ilustração, o orça-
mento federal hoje (2020) para a pesquisa cien-
tífica no país é de cerca de R$ 5 bilhões (€ 750 
milhões), quase o mesmo do ano de 2000 (R$ 4,8 
bilhões ~ € 720 milhões). Há apenas cinco anos 
(2015), o orçamento era de R$ 13,97 bilhões (ou 
€ 2 bilhões). É preciso chamar aqui a atenção do 
leitor/colega português que os números podem 
parecer grandes à primeira vista, mas há- de se 
lembrar que temos proporcionalmente no Bra-
sil muito mais pesquisadores (e, portanto, pro-
jetos de pesquisa) do que em Portugal. Há- de 
se considerar ainda que a maior parte dos in-
sumos e equipamentos são adquiridos em moe-
da estrangeira (dólares ou euros), encarecendo 
ainda mais a conta no final.

Antes de mais nada, o leitor deve estar in-
formado que esse ensaio possui um forte “fil-
tro” relacionado a minha vivência em ciências 
marinhas, área em que estou envolvido por 
cerca de duas décadas. Mesmo com esse viés, o 

que pretendo discutir brevemente aqui se apli-
ca à ciência brasileira como um todo, ainda que 
se reconheça que existam diferenças entre as 
diversas áreas acadêmicas no que tange ao fi-
nanciamento à pesquisa. Devo acrescentar, 
ainda, que as críticas que aqui faço, particu-
larmente quando comento sobre meus colegas 
brasileiros, são impessoais e se aplicam à cate-
goria de uma maneira geral, mas desde já reco-
nhecendo que obviamente há muitas e boas ex-
ceções no meio.

Mas continuemos. 
No Brasil, virtualmente todo o financiamen-

to à pesquisa vem dos cofres públicos, sendo o 
financiamento privado algo que aporta muito 
menos recursos à ciência nacional, e uma mo-
dalidade muito mais recente de custeio, há um 
tempo. Isso se deve em parte a uma falta de cul-
tura histórica de financiamento privado para a 
ciência no Brasil, e em parte a uma evidente re-
sistência (injustificada na minha opinião) ao 
aporte de dinheiro privado para a pesquisa por 
uma considerável parte dos próprios pesquisa-
dores brasileiros. Algo bem diverso do que se 
observa em outros países. Na África do Sul, por 
exemplo, a própria indústria da pesca investe 
dinheiro para pesquisa em ciência pesqueira, 
visando a sustentabilidade da atividade no lon-
go prazo. E nos cinco anos em que vivi naque-
las terras, durante o meu doutoramento, nun-
ca vi nenhum cientista sul-africano criticar o 
uso de verba privada para o financiamento da 
ciência local.

Mas na ciência brasileira parece inexistir 
uma visão a longo prazo. E isso não vem de 
hoje, é uma cultura antiga. Nas universidades 
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públicas brasileiras, onde o grosso da ciên-
cia nacional é produzida, não é incomum en-
contrar vários laboratórios no mesmo depar-
tamento que desenvolvem linhas de pesquisa 
muito parecidas, onde cada um deles pode con-
tar com um ou outro tipo de equipamento caro 
que poderia facilmente atender vários pesqui-
sadores ao mesmo tempo. Ou casos em que um 
equipamento supercaro é adquirido, mas a ins-
tituição não possui sequer infraestrutura ne-
cessária às demandas para uso do aparelho, 
tais como instalações elétricas adequadas e se-
guras. Ou quando os reagentes indispensáveis 
para um experimento de longo prazo são carís-
simos e não há garantia de verbas para com-
prá-los no futuro. Ou quando o equipamento 
demanda um técnico dedicado para seu fun-
cionamento e ninguém se lembrou de conside-
rar essa variável quando  pediu o projeto. Ou 
quando se dispõe de viaturas e embarcações, 
mas não se tem verba para o combustível.

Os exemplos de falta de visão estratégica 
são vários e eu poderia ocupar o resto do tex-
to enumerando outros casos, mas tenho certe-
za que o leitor já entendeu a mensagem.

E o que a comunidade científica brasileira 
está fazendo a respeito disso? Além de lamen-
tar e protestar, não muito. Por isso, nos últimos 
cinco anos, as agências financiadoras, acompa-
nhando a realidade socioeconômica do país e 
alinhada às tendências internacionais, toma-
ram para si a visão estratégica que infelizmen-
te falta a muitos cientistas brasileiros.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (FAPESP), por exemplo, faz 
uma investigação minuciosa quando um equi-
pamento caro é solicitado em um projeto de 
pesquisa. A primeira previdência é solicitar o 
chamado “parque de equipamentos” do depar-
tamento ao qual o pesquisador está vinculado, 
que nada mais é do que o inventário de todos 
os equipamentos disponíveis na repartição. Se 
o equipamento existe em algum laboratório, a 
nova aquisição é vetada na avaliação do proje-
to. Além do departamento, eles investigam se o 
equipamento existe em outros departamentos 

da mesma universidade, mesmo que em campi 
diferentes. Novamente, se o equipamento exis-
te na própria universidade, mesmo que fisica-
mente esteja a quilômetros de distância, em ou-
tro campus, ele não será comprado. Por fim, se 
é detectado que o equipamento não existe em 
toda a universidade em que o solicitante traba-
lha, eles investigam se existe em outras univer-
sidades públicas no Estado. Como nos exem-
plos acima, se o equipamento existe em outro 
lugar, ele não será comprado pela agência fi-
nanciadora e o pesquisador deverá de fazer ar-
ranjos com os responsáveis pelo equipamento 
para fazer uso do mesmo em seu projeto.

Mas isso não significa que equipamentos ca-
ros não serão comprados em nenhuma hipóte-
se. Quando a agência constata que realmen-
te o equipamento não existe no Estado, ele é 
comprado e tem seu funcionamento garanti-
do (em termos de manutenção, reagentes, etc.) 
por um período de sete anos, com a condição 
de que este equipamento não seja de uso ex-
clusivo de um único laboratório, departamen-
to ou universidade. Ele se torna um patrimônio 
multiusuário, que será administrado pelo pes-
quisador ou grupo que originalmente solicitou 
o equipamento, e seu uso será compartilhado 
com outros pesquisadores no Estado.

A ciência brasileira avançou muito nas últi-
mas décadas em termos de volume de produ-
ção. No novo cenário que se projeta, entretan-
to, a ênfase das agências financiadoras brasi-
leiras está mudando da quantidade para a qua-
lidade, e novas políticas estão sendo formula-
das e implementadas para atingir esse objeti-
vo. Falta agora os cientistas brasileiros se adap-
tarem a essa nova realidade, e desenvolverem 
uma nova cultura de visão estratégica a longo 
prazo (incluindo uma mais do que justificada 
e necessária permeabilidade ao financiamento 
privado) para que as oscilações naturais no fi-
nanciamento público à pesquisa não impactem 
nem paralisem as atividades acadêmicas, e as-
sim ajudem a colocar a ciência brasileira em lu-
gar de destaque no cenário internacional. 
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O subfinanciamento crónico do ensino 
superior público em Portugal: 

UM VELHO 
PROBLEMA, SEM 
SOLUÇÃO À VISTA

O artigo que ocupa a página inicial do 
primeiro número do boletim informa-
tivo SNESUP Informação, publicado 

há 30 anos (Bandeira, 1990), inicia com um 
parágrafo que parece ser quase premonitório 
do que viria a ser a realidade vivida nas Ins-
tituições de Ensino Superior portuguesas três 
décadas depois: “O ano lectivo (…) termina 
como começou: em ambiente de crise e de in-
certeza quanto ao futuro, um quadro de sal-
ve-se quem puder e de fuga às responsabili-
dades por parte do Ministério (…). O ensino 
superior vai no mau caminho, só quem go-
verna é que não se dá conta disso.” 

No final do mesmo ano, num texto que 
se estendeu pelas primeiras páginas do ter-
ceiro número do referido boletim informa-
tivo (SNESup, 1990b), tal situação de crise e 
de subfinanciamento, já então vivida, voltou 
a ser enfatizada: “O Ensino Superior Públi-
co tem vindo a sofrer restrições orçamen-
tais paralisantes, com o argumento de que 
é muito caro.”

Seis meses antes, no número 0 do jornal 
Em Questão, aquela que foi a primeira ten-
tativa do SNESup de ter uma publicação pe-
riódica de maior fôlego e envergadura, a 

The idea of the withdrawal of the state from the 
direct funding of universities is deeply ideological.
— Thompson e Bekhradnia (2010), parágrafo 52

*O autor do texto não 
escreve segundo o novo 
Acordo Ortográfico
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preocupação de que a tutela pudesse estar 
tentada a “utilizar a lei da autonomia para 
se livrar de algumas responsabilidades”, no-
meadamente as de cariz financeiro e orça-
mental, estava igualmente patente numa das 
perguntas formuladas ao Prof. Diamantino 
Durão (Durão, 1990), à época presidente do 
Conselho Directivo do Instituto Superior Téc-
nico, na entrevista publicada naquela edição 
experimental.

Apenas pouco mais de um ano depois, vi-
ria a ser ele o ministro responsável pela tute-
la do Ensino Superior, posição onde perma-
neceu menos de seis meses, tendo caído na 
sequência dos fortes protestos contra o au-
mento das propinas — cujo valor se man-
tinha inalterado desde o início da década de 
1940 — que marcaram a fase inicial do gover-
no de centro-direita liderado por Cavaco Sil-
va, e que serviram para colocar à vista de to-
dos a primeira clara tentativa de desrespon-
sabilização da tutela e do Governo, possivel-
mente inspirada nas políticas agressivas para 
o Ensino Superior dos governos conservado-
res de Margaret Thatcher e de Ronald Rea-
gan na década anterior (Watts, 2017), no sen-
tido de transferir às famílias e aos estudan-
tes, através do pagamento de propinas mais 

DOI: 10.26329/2020.70/71.10
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elevadas, uma maior responsabilidade no fi-
nanciamento do Ensino Superior público.

Não seria pois de estranhar e até era ex-
pectável que um governo de direita conside-
rasse que, em relação ao Ensino Superior, o 
Estado não era a solução mas sim parte do 
problema (como também o fizeram Rea-
gan e Thatcher), e tentasse buscar fontes 

alternativas de recursos, forçando a par-
tilha de custos entre o Estado e as famílias 
no seu financiamento, com base na premis-
sa de que, para a massificação do Ensino Su-
perior ser sustentável, seria necessário su-
plementar o financiamento público, numa 
escala significativa, com financiamento pri-
vado (Barr e Crawford, 1998). O mesmo já 
não se pode dizer em relação aos governos 

Primeira página do 
boletim informativo 
SNESup Informação, 
nº1, Julho 1990
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socialistas que a ele se seguiram, igualmen-
te tentados, com maior ou menor ênfase, a 
continuar a trilhar um caminho de gradati-
va desresponsabilização relativamente ao fi-
nanciamento das Instituições Públicas de En-
sino Superior.

Avançando no tempo até ao final de 2001, 
ano em que o governo socialista liderado por 
António Guterres anunciou cortes orçamen-
tais às instituições de ensino superior portu-
guesas cerca de três vezes superiores aos apli-
cados aos demais organismos da Administra-
ção Pública, justamente quando o número de 
estudantes no Ensino Superior atingiu o seu 
máximo em quarenta anos, não superado até 
ao final da década (Cabrito, 2011), o primei-
ro número da revista Ensino Superior, mais 
uma vez, debruçou-se sobre a questão do fi-

nanciamento e do risco do reforço da auto-
nomia das instituições universitárias ser as-
sumido pela tutela como uma forma de afas-
tamento de algumas das suas responsabilida-
des, nomeadamente daquelas relacionadas 
com o financiamento das instituições. 

Das seis matérias publicadas naquela edi-
ção sobre a questão do financiamento do En-
sino Superior em Portugal, convém aqui des-
tacar dois parágrafos de um breve mas inci-
sivo texto assinado pela Direcção do SNESup:

As instituições de ensino superior têm di-
reito a ser financiadas pelo Orçamento do 
Estado segundo critérios bem definidos e 
minimamente estáveis. O Estado vem in-
cumprindo sistematicamente as fórmulas 
de financiamento predefinidas, com pre-
juízos para a qualidade de ensino e para a 
continuidade da investigação.

Se o Estado não é capaz de cumprir as 
suas próprias leis e compromissos daí de-
correntes para com as instituições de en-
sino superior, passe então a vincular-se 
por contratos de financiamento pluria-
nuais. É inadmissível que o trabalho aca-
démico continue condicionado por pro-
postas e contrapropostas orçamentais 
anuais, cativações e congelamentos, num 
processo sem qualquer racionalidade, 
mais parecido com um negócio de feira 
(SNESup, 2001).

Ou seja, já vem de longe a desresponsabi-
lização da tutela e dos sucessivos governos 
relativamente ao Ensino Superior e, o que é 
ainda mais preocupante, não se vê solução 
à vista nem parece haver grande vontade de 
encontrá-la.

As Instituições de Ensino Superior portu-
guesas andam há mais de três décadas a pra-
ticar o “desenrascanço” (propício à falta de 
solidariedade entre pares e ao salve-se quem 
puder), sujeitas que têm estado a um regime 
de cortes, reduções, cativações, congelamen-
tos, entraves e incertezas, quando deveriam 
ter assegurado, por parte da tutela e do Go-
verno, maior estabilidade, segurança, con-
fiança, apoio, suporte financeiro e condições 
para o seu pleno desenvolvimento em termos 
humanos e materiais e para a sua consequen-
te afirmação, fundamentais para a consecu-
ção da sua nobre e essencial missão.

À obsessiva pretensão da tutela e do Go-
verno de suprir com o valor das propinas e 
receitas próprias os cortes orçamentais en-
tretanto promovidos no Ensino Superior, 
juntam-se os congelamentos e cortes sala-
riais verificados nas últimas duas décadas, 

“As Instituições de Ensino Superior portuguesas andam 
há mais de três décadas a praticar o “desenrascanço” 

(propício à falta de solidariedade entre pares e ao 
salve-se quem puder),...”
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o que tem comprometido o cumprimento da 
missão institucional de ensino, formação de 
pessoal altamente qualificado e criação e di-
fusão de conhecimento, essencial para a ele-
vação do nível educativo, científico e cultural 
dos portugueses, contribuindo, desta forma, 
para acentuar e eternizar o atraso científico, 
tecnológico e estrutural do país.

O crónico subfinanciamento do Ensino Su-
perior e do sistema científico, tecnológico e 
de inovação nacional tem como consequên-
cia directa a gradativa perda de prestígio e a 
degradação salarial dos professores do ensi-
no superior e investigadores, problema este 
que também vem de longe, como se depreen-
de do texto da proposta de grelha salarial 
para a carreira docente universitária apre-
sentada pelo SNESup há 30 anos (SNESup, 
1990a), elaborada com a pretensão de recolo-
car os docentes do ensino universitário numa 
posição de topo em termos de vencimentos 
auferidos, na qual já era destacada a urgente 

necessidade de uma “revalorização da car-
reira universitária relativamente às outras 
carreiras tuteladas pelo Estado”. A valoriza-
ção da carreira e a questão salarial são indis-
sociáveis da questão do financiamento, uma 
vez que a maior parte das receitas das Insti-
tuições de Ensino Superior públicas (ainda) 
advém das transferências do Orçamento de 
Estado, sendo a maior fatia da despesa decor-
rente dos compromissos salariais.

Um artigo de responsabilidade do Prof. 
Luís Moniz Pereira, publicado em 1998 no bo-
letim SNESup Informação, dava conta de que, 
naquele ano, cerca de 3/4 do orçamento cor-
rente das universidades públicas portugue-
sas foi destinado ao pagamento do salário dos 
seus docentes (Pereira, 1998), sendo esta uma 
situação que perdura até aos dias de hoje. No 
mesmo ano, na maioria das (então) denomi-
nadas universidades regionais, a categoria 
predominante era a dos assistentes e assis-
tentes estagiários, correspondendo a cerca 
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de 60% a 80% nas universidades da Madeira, 
Açores, Trás-os-Montes e Alto Douro, Évora e 
Beira Interior (SNESup, 1998). 

De entre essas instituições, talvez o exem-
plo mais evidente e facilmente perceptível 
de subfinanciamento seja o da Universida-
de da Madeira, a mais jovem e pequena das 
universidades públicas portuguesas. De acor-
do com os dados fornecidos pela Unidade de 
Recursos Humanos, e contabilizando profes-
sores de carreira e professores convidados a 
tempo integral, a 31 de Dezembro de 1999 a 
Universidade da Madeira possuía um total de 
quatro professores na categoria de associa-
do, um deles com agregação, e 31 professo-
res auxiliares, além de três professores cate-
dráticos convidados e um professor coorde-
nador. Desses, apenas três professores asso-
ciados e seis professores auxiliares possuíam 
nomeação definitiva (Abreu, 2000). No mes-
mo ano, a dotação inicial do Orçamento de 
Estado para a Universidade foi de 2.145.680 
contos (10.702.067 €), tendo passado no ano 
seguinte a 12.447.187 contos, corresponden-
tes a 12.206.517 € (R. Gonçalves, comunicação 
pessoal, Setembro 18, 2020). 

Duas décadas depois, mesmo com o ex-
pressivo aumento de pessoal docente qualifi-
cado, ou seja, de professores catedráticos e de 
professores associados/coordenadores e auxi-
liares/adjuntos com e sem agregação (em opo-
sição ao elevado número de assistentes, assis-
tentes convidados, assistentes estagiários e 
leitores existente no final da década de 1990), 
e a admissão de um número significativo de 

funcionários não docentes, em particular de 
técnicos superiores, o que implicou um enor-
me aumento da massa salarial, a dotação 
do Orçamento de Estado para a Universida-
de da Madeira para o ano de 2019, de acor-
do com dados extraídos do Relatório de Ges-
tão, foi de somente 11.777.905 €, incluindo a 
dotação inicial de 11.256.429 € (pouco mais de 
5% superior à de 20 anos antes) e um reforço 
de 521.476 €, tendo as transferências do Orça-
mento de Estado conseguido suportar apenas 
79% da despesa com o Pessoal.

Somando-se a essa situação o tratamento 
diferenciado do Estado às duas universida-
des insulares, desfavorável à da Madeira, as-
sim como a dificuldade de acesso aos fundos 
comunitários, que coloca as universidades 
das ilhas numa situação de enorme desigual-
dade em relação às universidades públicas 
continentais, fica ainda mais evidente a cla-
ra tendência de desresponsabilização do Es-
tado português para com o financiamento da 
Universidade. Ou seja, em termos de recursos 
disponíveis para a consecução da missão da 
Instituição, houve, nas últimas duas décadas, 
um claro e inequívoco desinvestimento. Mas 
esta vergonhosa e inaceitável situação de con-
tinuado subfinanciamento não é exclusiva da 
universidade da “Pérola do Atlântico”, veri-
ficando-se igualmente, ainda que em escalas 
distintas, nos institutos politécnicos e nas de-
mais universidades públicas do país.

Por outro lado, o financiamento das ins-
tituições com base no seu desempenho, por 
muitos defendido por razões ideológicas, não 

“O crónico subfinanciamento do Ensino Superior e do 
sistema científico, tecnológico e de inovação nacional 
tem como consequência directa a gradativa perda de 
prestígio e a degradação salarial dos professores do 
ensino superior e investigadores, problema este que 

também vem de longe,...”
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é nenhuma panaceia e não pode deixar de 
ter em conta as enormes diferenças de esca-
la impostas pela geografia e pela demografia, 
nem as diferenças resultantes das significati-
vas disparidades, em termos de atractividade 
e produtividade, decorrentes da sua gestão e 
das enormes diferenças no seu financiamen-
to, que se arrastam do passado até aos dias 
de hoje e que a tutela e os sucessivos gover-
nos, independentemente da sua orientação 
política, não tiveram vontade nem capacida-
de para resolver.

Além disso, as mudanças promovidas du-
rante o primeiro mandato do Governo socia-
lista de José Sócrates por iniciativa do Minis-
tro da tutela de então, Prof. Mariano Gago, 
objectivando a transposição e adaptação, 
para Portugal, de modelos pensados para 
países anglo-saxónicos e outros países euro-
peus mais industrializados, igualmente com 
séculos de história em termos de ensino su-
perior e ciência de elevada qualidade, dificil-
mente poderiam produzir bons resultados 

num país que, embora tendo uma das mais 
antigas universidades do mundo, deu-se ao 
luxo de investir um valor entre 665 milhões 
e mil milhões de euros na construção de es-
tádios de futebol no início da década de 2000, 
mesmo período em que continuou a subfi-
nanciar as instituições de Ensino Superior e 
a investir em Ciência e Tecnologia, per capi-
ta, cerca de 40 vezes menos do que a França, 
sem que isto tivesse causado alguma estra-
nheza ou constrangimento aos agentes po-
líticos e económicos, ou indignação e revol-
ta por parte dos professores e investigadores 
directamente afectados por tal descaso da tu-
tela e pelas prioridades e apostas questioná-
veis do Governo.

Ainda que os sucessivos governos possam 
ter encarado o Ensino Superior e a Investi-
gação Científica como factores de desenvol-
vimento do país, como muitas vezes alegam 
(o que, à luz das evidências, é custoso acre-
ditar), a verdade é que continuaram a fazer 
sempre o mesmo, ou seja, a subfinanciar de 

Universidade da Madeira
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modo recorrente as instituições de ensino su-
perior e a esperar que isto conduzisse a resul-
tados diferentes e cada vez melhores, o que 
não é racional nem aceitável. Aliás, a ideia 
de o Estado financiar adequadamente o En-
sino Superior em Portugal deveria, por ra-
zões ideológicas, ter um peso e um significa-
do muito fortes para aqueles que — sozinhos 
ou, mais recentemente, com o suporte de ou-
tras forças políticas de esquerda, que se di-
zem progressistas — têm estado mais tempo 
no poder nas mais de quatro décadas de go-
vernos constitucionais e mais de 70% do tem-
po nos últimos 25 anos.

Embora a maioria dos representantes das 
forças políticas que têm dado suporte à gover-
nação socialista nas duas últimas legislaturas 
pareça também querer evitar uma discussão 
mais profunda da questão do Ensino Supe-
rior, nomeadamente quanto ao seu financia-
mento e à perda de poder aquisitivo e de pres-
tígio dos seus docentes, ao invés de assumir a 
responsabilidade de transformar o discurso 
em acções verdadeiramente efectivas, nomea-
damente num período em que esses partidos 

de esquerda mais teriam força para tal, o cer-
to é que os mesmos ajudaram a aprovar su-
cessivos Orçamentos de Estado sem nada de 
concreto fazer para inverter a inaceitável si-
tuação de constante subfinanciamento e con-
sequente incerteza no Ensino Superior.

Tal comportamento de cumplicidade e 
omissão, quando não de demissão, carac-
terizado por votar favoravelmente ou abs-
ter-se para viabilizar medidas logo após tê-
-las dura e incisivamente criticado, infeliz-
mente não está presente apenas nos círcu-
los de poder ou no seio das classes domi-
nantes, manifestando-se igualmente naque-
las que deveriam ser as classes mais escla-
recidas, como a dos docentes do Ensino Su-
perior. Para constatar isto, basta ver o com-
portamento e a participação dos professores 
nas reuniões e decisões dos órgãos colegiais 
das universidades.

Em vista de tais comportamentos e formas 
de encarar os problemas e as adversidades, 
aos quais se somam interesses escusos e ques-
tões de cariz ideológico relacionadas ao papel 
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do Estado, não se adivinha fácil a tarefa e o 
desafio de acabar com a desresponsabilização 
do Estado no financiamento directo das insti-
tuições de Ensino Superior, que, infelizmen-
te, parece ter vindo para ficar, ou, pelo menos, 
para se manter ainda durante muito tempo.

No entanto, não se pode culpar unicamen-
te a tutela e os sucessivos Governos por essa 
inaceitável situação, uma vez que seria dese-
jável uma maior solidariedade e cooperação 
entre os presidentes de politécnicos e tam-
bém entre os reitores de instituições de dife-
rentes dimensões inseridas em contextos re-
gionais distintos, bem como uma melhor arti-
culação de esforços e uma maior união e ac-
ção no âmbito do CRUP e do CCISP na defesa 
intransigente do sistema de Ensino Superior 
e Ciência do país.

Os Conselhos Gerais, órgãos colegiais má-
ximos de governo e de decisão estratégica 
implantados nas universidades e nos institu-
tos politécnicos alegadamente para assegu-
rar uma maior abertura ao exterior e garan-
tir a governabilidade das instituições, tam-
bém poderiam e deveriam ter um papel mui-
to mais activo e independente na definição 
do desenvolvimento estratégico das respecti-
vas instituições e, ainda que indirectamente, 
na defesa de um sistema mais racional e am-
bicioso de financiamento das instituições pú-
blicas de ensino superior.

Além disso, embora o SNESup, no cum-
primento do difícil papel que lhe cabe, te-
nha vindo sistematicamente a contestar os 
sucessivos cortes orçamentais, cativações e 
congelamentos, assim como o recorrente in-
cumprimento das fórmulas de financiamen-
to ao longo do tempo definidas, tendo sem-
pre exigido soluções de fundo relativamente 
à questão do financiamento do Ensino Supe-
rior e da Ciência, parte da responsabilidade 
é também dos próprios professores e inves-
tigadores, que, enquanto classe, nunca sou-
beram fazer valer a sua força nem fazer so-
bressair a importância e a relevância do seu 
trabalho e do contributo dele resultante em 
termos económicos, sociais, científicos e cul-
turais, o que faz com que uma parte muito 

significativa da sociedade portuguesa pare-
ça nunca ter percebido (e outra, por razões 
ideológicas e falta de visão, insista em não 
querer enxergar) a real importância do En-
sino Superior e da Ciência para o desenvol-
vimento do país e para potenciar a geração 
da riqueza necessária para assegurar um Es-
tado social forte e sustentável, necessidade 
esta que fica ainda mais visível nos momen-
tos de crise, como aquele que se está agora a 
atravessar em consequência da pandemia de 
SARS-CoV-2.
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se traz consigo perigos e oportunida-
des, pelo que é na resposta às crises 

que se revelam as grandes lideranças. Con-
sideramos Grandes, os governantes que con-
seguem conduzir a sociedade por caminhos 
que minimizam os efeitos dos perigos e ma-
ximizam os benefícios das oportunidades. 
Todavia, mais do que revelar a “fibra” dos lí-
deres, as medidas desenhadas e implemen-
tadas para responder às crises mostram a 
natureza e a robustez do sistema social e po-
lítico vigente.

Mediante um problema novo resultante 
da propagação do vírus SARS-CoV-2, os go-
vernos da maioria dos países, incluindo da 
União Europeia, não desenvolveram qual-
quer esforço para desenhar uma resposta 
concertada à pandemia, e fazendo tábua-
-rasa de muitos acordos transnacionais, de-
cidiram quase sempre de um modo isola-
do, usando os prossupostos e linguagem da 
guerra. No entanto, todos, com maior ou 

menor celeridade, decretaram, numa pri-
meira fase, medidas de confinamento a apli-
car a todas as pessoas não envolvidas em 
atividades consideradas essenciais e, dese-
nharam programas para compensar finan-
ceiramente empresas e pessoas pela perda 
de rendimentos, prevendo o uso de dinheiro 
que sabiam não possuir. De facto, na União 
Europeia, os governantes só concertaram as 
suas posições relativamente a dois pontos: 

i) a crise económica de dimensão glo-
bal exige que seja a própria União Euro-
peia a financiar-se nos mercados inter-
nacionais através de títulos de dívida pú-
blica da UE, os quais serão pagos através 
de um mecanismo que não interessa de-
finir agora, pois será problema das gera-
ções futuras; 

ii) a crise de saúde pública só pode-
rá ser resolvida por uma vacina desen-
volvida  obrigatoriamente por entida-
des privadas, e para acelerar o processo, 
os doutos sábios dos nossos governantes 
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selecionaram mesmo algumas organiza-
ções para serem reservatório de avultados 
financiamentos sob a forma de donativos.

Assim, não só os acordos multilaterais 
caíram, como os fluxos de pessoas e merca-
dorias (dois vértices do triângulo que supor-
ta a nossa sociedade global) foram profun-
damente afetados, tendo-se mantido os flu-
xos de informação (o terceiro vértice) com 
elevados níveis de pseudonotícias com obje-
tivo de formatar a consciência coletiva. Es-
tas medidas tiveram um profundo impacto 
na economia e, também, na forma de estar 
e viver das pessoas, com implicações para 
o futuro das democracias. Os cidadãos, mo-
tivados pelo medo de ser infetados, aceita-
ram (e alguns aplaudiram) a suspensão de 
muitos dos direitos e liberdades subjacen-
tes à democracia, incluindo a liberdade de 
movimentação entre países e dentro do país, 
do concelho, da cidade, do bairro e do pré-
dio (um político português no ativo chegou 
a propor o controlo por etnia!). Mais ainda, 
as pessoas aceitaram, não só a vigilância ati-
va por parte das forças de segurança, como 
reclamaram penas pesadas para os que não 
cumprissem, e aplaudiram o desenvolvi-
mento de aplicações capazes de denunciar 
em tempo real a presença num espaço públi-
co de pessoas com teste positivo para SARS-
-CoV-2. Portanto, o cumprimento de uma 
qualquer norma do confinamento tornou-
-se um mal necessário assumido voluntaria-
mente por muitos e difícil de cumprir por 
muitos outros, incluindo por aqueles que 

mesmo ilegalmente têm que se movimentar/
trabalhar para levar o “pão” à boca da sua 
família. A consistência social catalisada pe-
los “fazedores de opinião” e meios de comu-
nicação social que em muitos casos eleva-
ram a vigilância ativa a um nível que trans-
forma o denunciante do incumprimento em 
quase-herói, fraturou-se ainda mais e todos 
os motivos se tornaram adequados para ma-
nifestações. 

Um ano após a chega-
da do vírus da Covid-19, os 
70 milhões de pessoas infe-
tadas no mundo e a mor-
te de, pelo menos, 1,6 mi-
lhões de pessoas tornam 
evidente que as medi-
das implementadas para 
proteger a saúde-pú-
blica não contiveram a 
propagação do vírus. A 
análise dos dados mos-
tra que o seu ritmo de 
propagação continua a 
crescer a nível global. 
Medidas que também 
não conseguiram ga-
rantir a sustentabili-
dade económica da 
sociedade. Assim, 
os vários governos, 
sempre voluntario-
sos, e de um modo 
independente, vão 
anunciando “mil 
e uma” medidas 

“Os cidadãos, motivados 
pelo medo de ser infetados, 

aceitaram (e alguns 
aplaudiram) a suspensão 
de muitos dos direitos e 

liberdades subjacentes à 
democracia”
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para relançar a economia, decretando uma 
retoma gradual e intermitente das atividades 
económicas, mantendo sempre restrições ao 
direito e liberdade das pessoas com níveis de 
severidade variável entre países e, dentro de 
um mesmo país, entre regiões.

Desta forma, o problema de saúde pública 
subjacente ao SARS-CoV-2 entrelaça-se com o 
declínio económico global e com todos os ou-
tros problemas que já afligiam a humanida-
de, criando um “problema bomba” com um 
poder destruidor que vai muito além da nos-
sa capacidade de previsão. Hoje é eviden-
te para todos nós que os “subsídios” atribuí-
dos aos setores/pessoas mais afetados/neces-
sitados são demasiado curtos para as neces-
sidades daqueles que os recebem e demasia-
do pesados para a sociedade que os suporta.

A uma democracia exige-se sempre que 
as medidas sejam orientadas pelo bem-co-
mum, portanto todos nós nos devemos in-
terrogar: serão as medidas que as lideran-
ças das nossas democracias desenharam e 
que estão a desenhar para responder à pan-
demia Covid-19/declínio económico as mais 
adequadas para minimizar os perigos e po-
tenciar as oportunidades que maximizam os 
benefícios para o bem-comum? 

Dado que é difícil avaliar os estragos pro-
vocados por um furacão quando se está no 

“serão as medidas 
que as lideranças das 
nossas democracias 

desenharam e que estão a 
desenhar para responder 

à pandemia Covid-19/
declínio económico as mais 
adequadas para minimizar 

os perigos e potenciar 
as oportunidades que 

maximizam os benefícios 
para o bem-comum?”
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seu vórtice, então o mais aconselhável é 
aplicar o princípio da precaução que emer-
ge da análise cuidadosa e distanciada do que 
aconteceu nas várias crises que tivemos nas 
últimas décadas. 

De facto, temos saído de cada uma dessas 
crises com uma maior desigualdade social, 
uma classe média de menor dimensão, um 
fosso entre pobres e ricos mais alargado e, 
com a liberdade das decisões futuras hipote-
cada ao “papão” de uma dívida pública de di-
mensão astronómica e em expansão, e mar-
cada por níveis de depressão da população 
nunca antes vistos. Assim, o princípio da pre-
caução alerta-nos para o facto de inúmeras 
vezes, as decisões dos governantes das nossas 
democracias sacrificarem o bem-comum aos 
interesses de pequenos grupos, proporcio-
nando-lhes a possibilidade de acumularem 
poder e riqueza enquanto a maioria da socie-
dade empobrece e se afunda em depressão.

Neste quadro, a melhor forma de prever 
a justiça social das medidas implementadas 
e anunciadas é analisar o seu impacto:

i) nos grupos mais frágeis da socie-
dade (incluindo sem-abrigo, trabalhado-
res informais que em Portugal e na EU 

representam cerca de 20% da economia, 
trabalhadores com contratos precários, 
idosos e doentes), por serem os que têm 
menor capacidade de influenciar as deci-
sões do governo; 

ii) no Ensino Superior e Ciência, por 
ser o setor que fabrica a “massa” que vai 
moldar o leque de oportunidades no cur-
to- e no longo-prazo.

 
Os efeitos sobre os grupos mais frágeis 

da sociedade portuguesa não deixam ante-
ver nada de bom para o nosso futuro comum. 
O número de sem-abrigo aumentou e o nú-
mero de pessoas que procura as instituições 
de solidariedade para ter acesso a alimentos/

Os efeitos sobre os grupos 
mais frágeis da sociedade 

portuguesa não deixam 
antever nada de bom para 

o nosso futuro comum. 
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refeições está a aumentar de um modo mui-
to significativo; aos idosos em lares proibi-
mos as visitas mas deixámos entrar o vírus, 
aos doentes não Covid-19 adiámos consultas, 
tratamentos, cirurgias e quando hospitaliza-
dos negámos-lhes o prazer da visita dos seus 
familiares, mas não impedimos que o vírus 
entrasse, porque também não conseguimos 
proteger os profissionais de saúde no exercí-
cio da sua atividade.

Relativamente ao Ensino Superior e 
Ciência, todos reconhecem que os docentes 
do ensino superior e os investigadores rapi-
damente se destacaram pelas suas ações no 
combate à pandemia. Adicionalmente, toda 
a sociedade reconhece que a solução para 
combater de modo eficaz a pandemia só 
pode vir da Ciência. Todavia, o Ensino Su-
perior e Ciência é dos poucos setores que 
não foi contemplado no orçamento retifica-
tivo de 2020 e, o orçamento de 2021 mantém 
o Ensino Superior e Ciência com um nível 
de subfinanciado que irá aumentar a preca-
riedade laboral, a desigualdade e agravar a 
não democraticidade das instituições. Ao ní-
vel da Ciência, a FCT, viciada num modelo de 
financiamento competitivo e destruidor dos 
sistemas cooperativos, abriu dois concursos 
para a investigação relacionado com a Co-
vid-19 que envergonham os investigadores 
e a democracia não só pelos pequenos mon-
tantes atribuídos, mas também por ter per-
mitido que alguns dos que se candidataram 
a financiamento fossem avaliadores! No 
concurso de 2020, para projetos em todos os 
domínios científicos, as taxas de aprovação 

foram as mais baixas da história da FCT, e 
as do concurso Emprego Científico indivi-
dual, mais uma vez, não ultrapassaram os 
8%. Mais ainda, a transparência do proces-
so de avaliação de todos estes concursos é 
objeto de forte contestação, sugerindo que a 
FCT pode estar a patrocinar uma agenda de 
política científica escondida e não escrutina-
da, sacrificando o bem-comum a interesses 
particulares.

Este problema não é exclusivo de Por-
tugal, pois na Europa e nos restantes paí-
ses do mundo são muitos os sinais de que 
os governantes usam o financiamento pú-
blico para suportar programas que compro-
metem cada vez mais o ensino superior e a 
ciência com interesses particulares, catali-
sando a formação de novas lideranças mun-
diais num patamar acima dos países. Assim, 
para que os nossos filhos possam ter possi-
bilidade de contribuir para as decisões do 
seu futuro comum, nós temos que defender 
a democracia o que requer não apenas vo-
tar, mas também escrutinar as decisões dos 
atuais governantes. 

“os governantes usam o 
financiamento público para 

suportar programas que 
comprometem cada vez 
mais o ensino superior e 
a ciência com interesses 

particulares”
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