
 
 

 

 

Nota de Imprensa 

Exm(s) Sr(s), 

Nos passados dias 14 e 15 de dezembro de 2019, realizou-se o Encontro Nacional de 

Direções Associativas (ENDA) no Auditório António Arnaut, na Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra. No dia prévio ao início da ordem dos trabalhos, 

realizou-se uma conferência/debate com o tema “Inovação Pedagógica”, contando esta 

com a presença do Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Professor Doutor 

Jorge Conde, a Professora Doutora Inês Barbedo do Instituto Politécnico de Bragança, 

Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Professor Doutor 

João José Joaquim, contando com a moderação do Presidente da Direção da Federação 

Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, Tiago Diniz. 

Neste fórum foram debatidos temas como o Regime Jurídico das Instituições do Ensino 

Superior (RJIES), o Financiamento do Ensino Superior, a Ação Social e a Inovação 

Pedagógica. 

No âmbito do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, as Direções 

Associativas reunidas em ENDA continuam a considerar de extrema importância dar-se 

início a um processo de revisão do mesmo, algo que, segundo o Artigo 185º do presente 

Regime, deveria ter ocorrido em 2012, isto é, cinco anos após a sua entrada em vigor. 

As principais reformas que são solicitadas envolvem o aumento da democraticidade, o 

aumento da transparência da governação das Instituições de Ensino Superior e uma 

maior participação dos Estudantes nos Órgãos de Gestão, assim como, a possibilidade 

de atribuição do grau de Doutor pelas Instituições do Ensino Superior Politécnicas, 

processo que já se iniciou com o Decreto de Lei nº 65/2018. 

Relativamente ao Financiamento do Ensino Superior, repensou-se a fórmula de cálculo 

do valor da propina mínima e máxima e reforçou-se a necessidade de uma maior 

dotação orçamental destinada às IES, bem como de definir na lei o limite máximo e 

mínimo da propina a tempo parcial, com vista à modernização administrativa, ao 

desenvolvimento da Investigação e à Inovação Pedagógica, assunto também debatido 

neste fórum de discussão, sem nunca por em causa a sustentabilidade financeira destas 

mesmas instituições. 

No que concerne à Ação Social discutiu-se a Revisão do Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudantes do Ensino Superior (RABEEES), no sentido de abranger mais 

estudantes com os diversos mecanismos de Ação Social acautelando assim uma 

equidade de oportunidades para com os estudantes com carências económicas. As 



Direções Associativas reunidas em ENDA debateram, particularmente, sobre a fórmula 

e processo de atribuição de Bolsas de Estudo. 

Dada a importância de rever as metodologias de ensino das IES, existiu um plenário 

inteiramente dedicado à Inovação Pedagógica, qual foram abordados os temas da 

flexibilização curricular, da requalificação dos espaços das IES, do reforço do sistema 

binário, da formação pedagógica e avaliação do desempenho dos docentes. Concordou- 

se também ser imprescindível ouvir os órgãos representativos dos estudantes aquando 

do processo de decisão relativo à implementação de programas de Inovação 

Pedagógica. 

O próximos ENDA será realizado nos dias x e x do mês de x em x. 
 
 

Saudações Académicas, 

 
A Comissão Organizadora do ENDA de Coimbra, 

AEESAC 

AEESEC 

AEESTeSC 

AEISCAC 

AEISEC 


