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Enquadramento  

A FNAEESP – Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior 

Politécnico é uma estrutura federativa com 32 anos de existência, possui mais de 50 associações 

académicas e de estudantes (AAEE) federadas e que representa através dos seus membros cerca 

de cem mil estudantes. 

Com o objetivo de assegurar a representação das AAEE Federadas e, consequentemente, dos 

estudantes do Ensino Superior Politécnico por elas representados, tendo assim, um papel 

fundamental na defesa do Ensino Superior Politécnico, visando o bem-estar dos estudantes e 

os seus direitos, lutando sempre pela sua dignificação e evolução do sistema educativo. 

Enquanto Federação que sempre procurou pautar a sua intervenção por parâmetros de elevado 

sentido de responsabilidade e por uma formulação reivindicativa assente em pressupostos 

realistas e exequíveis. 

Sendo os últimos dois anos marcados pela Pandemia COVID-19, o sistema de Ação Social tem 

um papel fundamental, na realidade atual. Muitas famílias sofreram consequências 

económicas, devendo ser assegurada a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelos 

mesmos aos estudantes e, se possível, aumentar. 

Devido a esta pandemia é necessária a compensação dos custos acrescidos às Instituições de 

Ensino Superior (IES) derivados da disponibilização aos seus estudantes dos equipamentos de 

proteção individual importantes à retoma das atividades letivas, pelo Governo, devendo 

também existir uma revisão da fórmula de financiamento e a sua real aplicabilidade. 

Soma-se ainda a preocupação com o abandono escolar, a inovação pedagógica e os 

doutoramentos no ensino Superior Politécnico. 

A disponibilização dispersa de dados concertados a nível nacional, constitui um sinal de alerta 

para a necessidade de identificação deste problema, que afeta o desenvolvimento de Portugal, 

sendo um problema de cariz social na qual toda a comunidade académica, as famílias e a tutela 

se encontram incluídos, existindo a necessidade de implementação de políticas e iniciativas de 

mudança. É também importante uma adaptação para desafios que ainda desconhecemos, 

flexibilidade e capacidade de personalização das formações no ensino superior, sendo estes 

elementos essenciais para a transversalidade nos ciclos de estudo, mas também para a 

motivação dos estudantes. 

Por último, a FNAEESP realça a necessidade de proporcionar ao Ensino Superior Politécnico 

a possibilidade de outorgar o grau de doutor neste subsistema, de maneira a tornar possível o 
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desenvolvimento e crescimento dos projetos de investigação nas instituições e nas regiões onde 

estas se inserem. 

Assim sendo, foram compiladas no presente documento as principais medidas reivindicativas 

apresentadas pela FNAEESP. 
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Ação social 

Os últimos dois anos foram marcados pela Pandemia COVID-19. Com a realidade atual, muitas 

famílias sofreram as consequências económicas decorrentes do atual momento, perdendo 

rendimentos e, com isso, colocando em causa o acesso e a frequência de muitos estudantes do 

Ensino Superior. 

Bolsas de Estudo 

 Aumento do valor da bolsa de estudo atribuída aos estudantes de mestrado, fixando-a 

em cerca de 1314,00€ (3 vezes o Indexante de Apoios Sociais), permitindo abranger, 

pelo menos, o valor que muitos mestrados mantiveram apesar da descida da propina de 

licenciatura (697,00€); 

 Não contabilização do presente ano letivo (2021/2022) para matéria de regime de 

prescrição e de aproveitamento para a obtenção de bolsa de estudos; 

 Aumentar o limite de elegibilidade para a atribuição de bolsas para 21xIAS (9215,01€ 

em 2021 onde anteriormente se encontrava em 8962,00€); 

 Alargar a atribuição automática que já existe para estudantes com escalão 1 aos 

estudantes com escalão 2 no ensino secundário, tendo que existir posteriormente uma 

rápida fiscalização pelos serviços competentes, após a atribuição da mesma. 
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Financiamento 

A Pandemia da COVID-19 é a maior crise desde 1928 (Banco de Portugal, 2020), tendo já 

custado aos cofres do estado um esforço administrativo e de gestão colossal. 

Intrinsecamente, todos os setores da sociedade foram afetados com custos associados ao 

tratamento de doentes, ao controlo e prevenção da transmissão na tentativa de quebrar linhas 

de contágio. 

Neste sentido, o ensino superior priorizou também o combate a esta doença e à sua 

transmissibilidade, na tentativa de salvaguardar a segurança das comunidades académicas. 

Medidas Compensatórias 

 É exigida a compensação dos custos acrescidos às Instituições de Ensino Superior 
derivados da disponibilização aos seus estudantes dos equipamentos de proteção 
individual necessários à retoma das atividades letivas pelo Governo. 

 Alerta-se para a necessidade de existir um reforço via Orçamento de Estado, tendo 
como base a faturação do ano letivo anterior ao surgimento da Pandemia da COVID-
19, aumentando assim a dotação para os Serviços de Ação Social. 

Financiamento das IES 

 Necessidade de revisão da fórmula de financiamento e a sua real aplicabilidade. 

Taxas e Emolumentos 

 A criação de um quadro legal que considere que as taxas e emolumentos devem estar 
contemplados no financiamento público necessário ao funcionamento das IES, 
garantindo a impossibilidade das Instituições cobram taxas por: 

o os requerimentos necessários para verificação da condição de trabalhador 
estudante ou de outros estatutos previstos, assim como certificados e 
declarações para o pedido de apoios sociais ou bolsas de estudo; 

o a inscrição em momentos de avaliação como épocas de exames de recurso e 
especiais; 

o a matrícula, inscrição e qualquer custo inerente à emissão de cartões de 
estudante; 

o as declarações e outros documentos comprovativos da conclusão do ciclo de 
estudos ou aproveitamento de unidades curriculares. 
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Propina 

Alteração e atualização da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, para que a 
Propina Tempo integral do 1 ciclo de estudos seja fixada no valor igual ao fixado no 
Orçamento de Estado de 2021. 
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Doutoramentos  

Em 2016 e 2017, o sistema de Ensino Superior Português foi sujeito a uma avaliação pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em resposta às 

recomendações da OCDE, surge a publicação do Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, que 

altera a sua redação que “As instituições de ensino superior conferem os graus académicos 

de licenciado, mestre e doutor”. 

Perante o estipulado no artigo supracitado, ponto 3º da lei nº37/2003 sabe-se que os indicadores 

de eficiência científica dos cursos de mestrado e doutoramento, bem como a classificação de 

mérito das unidades de investigação são critério para o financiamento das Instituições de 

Ensino Superior. 

No paradigma atual, consideramos que a tutela só assume o ensino superior para efeitos de 

financiamento como a tradicional transmissão de conhecimento em contexto de sala de aula, 

com uma interação direta docente-estudante, desvalorizando a necessidade de contribuir 

diretamente para a integração de mais estudantes em atividades de I&D. 

Para isto, a FNAEESP realça a necessidade de proporcionar ao Ensino Superior 

Politécnico a possibilidade de outorgar o grau de doutor neste subsistema, de maneira a 

tornar possível o desenvolvimento, crescimento dos projetos de investigação nas 

instituições e nas regiões, alterando, numa primeira fase, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, no seu ponto 9 do Artigo 14º; bem como o a alínea b) do Artigo 44º do RJIES.  
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Inovação Pedagógica no Ensino Superior 

A pandemia da Covid-19 expôs muitas das fragilidades que o ensino superior português tem. 

Nos últimos dois anos, o ensino superior adaptou a sua atividade para o ensino à distância e, 

posteriormente, para o ensino misto; onde apenas uma parte da comunidade estudantil está 

presente nas Instituições de Ensino Superior, em função da natureza da sua aula, enquanto os 

restantes estudantes continuaram a acompanhar as suas aulas online. Apesar de ser uma 

excelente ferramenta de ensino, nada substitui o contacto e apoio que o estudante tem no ensino 

presencial. Poderão, no entanto, as ferramentas online ser um complemento capacitando o 

ensino de novas valências.   

Ao fim de mais de 20 anos da assinatura da Declaração de Bolonha, em 1999, seria expectável 

um Ensino Superior com uma organização curricular diferente da que temos hoje, onde o 

sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS) deveria originar uma 

estrutura curricular mais global, flexível, dinâmica e cada vez mais personalizada à formação 

que o estudante idealiza para o seu futuro. 

 

 A implementação de um número mínimo de horas obrigatórias de formação pedagógica 

regular, de 6 em 6 anos, a todos os docentes do ensino superior; 

 Formação pedagógica obrigatória para o corpo docente que apresente uma avaliação 

negativa nos inquéritos pedagógicos, em dois anos consecutivos ou de três anos 

interpolados; 

 A introdução de, pelo menos, 10% dos ECTS destinados a unidades curriculares 

opcionais na estrutura de cada ciclo de estudos. Desses 10%, 5% serem destinados ao 

suplemento ao diploma, em todos cursos do 1º ciclo de estudos, em formações 

complementares ao Plano de Estudos. Estes devem estar associados à conferência de 

competências de entrada dos estudantes no mercado de trabalho, nomeadamente soft 

skills e hard skills; 

 Estímulo à criação de formações em regime pós-laboral que permitam aos estudantes 

conjugar a formação ao longo da vida com a sua vida laboral; 

 Revisão da forma de acesso ao ensino superior para o regime pós-laboral, evitando que 

muitas dessas vagas funcionem apenas como veículo de entrada no ensino superior e 

posterior alteração para o regime diurno. 
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Abandono Escolar 

O abandono não é apenas um problema circunscrito às IES. É um problema de cariz social na 

qual toda a comunidade académica, as famílias e a tutela se encontram incluídos, existindo a 

necessidade de implementação de políticas e iniciativas de mudança. 

Assumir automaticamente que as questões financeiras são a principal/única causa de abandono 

escolar tem-se vindo a demonstrar um erro. O fraco acompanhamento do estudante durante o 

seu percurso académico, tem-se demonstrado cada vez mais uma realidade. 

De acordo com a Lei n.º 49/2005, Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo e 

primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, é exposto pelo Artigo 

29.º que “O apoio no desenvolvimento psicológico dos alunos e a sua orientação escolar e 

profissional, bem como o apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de 

relações da comunidade escolar, são realizados por serviços de psicologia e orientação escolar 

profissional inseridos em estruturas regionais escolares.”. 

 

 A execução da Resolução 60/2013 da Assembleia da República – emissão do relatório 

anual referente ao abandono escolar no ensino superior; 

 Reforço de acompanhamento através dos programas de vocação pedagógico-

profissional no ensino secundário; 

 Criação de programas de vocação pedagógico-profissional no ensino superior, levando 

a que estudantes que julgam estar fora da sua vocação possam ser apoiados a descobrir 

uma nova, não abandonando o ensino superior; 

 Implementar gabinetes/programas de apoio pedagógico nas diversas IES que visem 

colmatar eventuais falhas a nível da aquisição de conhecimentos por parte dos 

estudantes. 



 

 
 

 


