
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

ENDA VISEU 2022 

O Movimento Associativo Estudantil Nacional do Ensino Superior, reuniu nos dias 4 e 
5 de junho de 2022, na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu, em sede de Encontro 
Nacional de Direções Associativas (ENDA), com o intuito de debater posições que versam 
sobre diferentes áreas do Ensino Superior, nomeadamente Ação Social e Abandono Escolar, 
Financiamento do Ensino Superior, Acesso ao Ensino Superior, Internacionalização, entre 
outros. 

A nível da Ação Social, foram propostas várias alterações ao Regulamento de 
Atribuição de Bolsas a Estudantes do Ensino Superior (RABEEES), no sentido de serem 
considerados os estudantes de pós-graduação, os agregados monoparentais, a 
contabilização dos rendimentos líquidos em detrimento dos ilíquidos, a consideração do 
número de estudantes por agregado familiar a frequentar o Ensino Superior, o 
enquadramento de um ano de carência em termos de aproveitamento escolar, o aumento 
progressivo do valor previsto para o Sistema de Ação Social, e para os próprios Serviços. Foi 
ainda solicitada a garantia de financiamento para a criação e manutenção de Gabinetes de 
Apoio Psicológico, que assegurem consultas gratuitas a todos os estudantes das Instituições 
de Ensino Superior (IES), e a implementação de um plano de ação cujo objetivo seria a 
promoção da saúde mental. A nível do Abandono Escolar, foi exigida a definição clara de 
critérios para definir e alertar para o insucesso e abandono, assim como o reforço do 
acompanhamento e análise regular dos resultados académicos. 

Relativamente ao Financiamento do Ensino Superior, foi solicitado o aumento da 
dotação financeira às IES em sede de Orçamento de Estado e a revisão do modelo de 
financiamento destas, assegurando a consideração de indicadores, como a monitorização do 
número de estudantes e a implementação de programas de desenvolvimento institucional. A 
formalização de um novo acordo de financiamento plurianual é também necessária, 
conferindo estabilidade orçamental às IES, como a reflexão dos compromissos globais 
assumidos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando a 
proposta da OCDE aquando da última avaliação externa realizada ao sistema de Ensino 
Superior português: 80% para as atividades principais/despesas fixas; 15% em função do 
desempenho institucional, medido através de indicadores definidos previamente; 5% 
atribuídos para projetos/planos de médio-longo prazo acordados entre a tutela e cada IES. É 
ainda requerido um aumento da autonomia financeira das IES, no que diz respeito às novas 
contratações do corpo docente e não docente, as atualizações salariais previstas na Lei e o 
retorno de funcionários em mobilidade ou em comissão inter-serviços. É também necessária 
a implementação de um quadro legal que impossibilite as IES de cobrarem taxas e 
emolumentos, a criação de um regime de benefício fiscal para as empresas que valorizam 
o processo de formação ao longo da vida dos seus colaboradores e a urgente alteração e 
atualização da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, estabelecendo o teto 
máximo da propina do 1.º ciclo de estudos no valor igual ao fixado no Orçamento de 
Estado 2022. Relativamente ao Regime Fundacional, o Movimento Associativo Nacional 
elencou várias preocupações relativas ao funcionamento do mesmo, tais como os critérios de 
atribuição deste regime, prevendo a diminuição tendencial da percentagem de 
autofinanciamento, a elaboração de legislação que impeça a ocorrência de conflitos de 



 

 

interesses relativamente à participação das Instituições privadas na dinâmica das IES em que 
investem financeiramente e a necessidade de equilíbrio entre o Conselho de Curadores no 
âmbito deste regime e os restantes Órgãos de Governo eleitos. 

Em relação ao Acesso ao Ensino Superior, o Movimento Associativo propõe uma 
posição global com o objetivo de uniformizar a rede de ensino superior, numa lógica de 
distribuição territorial (sem retirar vagas aos grandes Centros Metropolitanos), incentivando 
a capilaridade e a qualidade da rede, promovendo também a formação ao longo da vida, com 
criação de formações em regime pós-laboral e aposta na formação pós-graduada. 

No âmbito da Internacionalização, é solicitado o reforço das bolsas concedidas pela 
Agência Nacional Erasmus+, a partir do ano letivo 2022/2023, considerando uma 
atualização à taxa de inflação e reforçar os complementos de bolsa destinados a estudantes 
bolseiros de ação social que realizem períodos de mobilidade internacional, e o 
desenvolvimento de um estudo sobre o contributo da mobilidade académica ao abrigo 
do programa Erasmus+, para a internacionalização do Ensino Superior português, analisando 
a adesão ao longo dos anos e a eficácia dos apoios concedidos. É requerida a constituição 
do Conselho para a Internacionalização do Ensino Superior Português (CIESP), como 
recomendado no relatório “Uma Estratégia para a Internacionalização do Ensino 
Superior”, garantindo o cumprimento das metas propostas pelo executivo, e assegurando a 
participação estudantil neste Conselho. É também solicitada a criação de um financiamento 
com o objetivo de promover a participação das IES em projetos internacionais. Ainda 
neste âmbito, é necessário aumentar a oferta de unidades curriculares lecionadas em 
inglês e a disponibilização de cursos de português, assim como a revisão do Estatuto do 
Estudante Internacional que permita o acesso a bolsas de estudo, com base em critérios de 
rendimento pré-definidos, e a acessibilidade para realização da matrícula online, permitindo 
o acesso imediato às plataformas das IES e compensando eventuais atrasos no início das 
atividades letivas, assim como é exigida a implementação de mecanismos de 
acompanhamento, de apoio logístico e social. 

Foram abordados outros tópicos, como o Doutoramento no Ensino Superior 
Politécnico, onde o Movimento Associativo Nacional reitera para a necessidade de 
proporcionar as condições necessárias para que se possa atingir o objetivo de dar a 
possibilidade de outorgar o grau de doutor neste subsistema, 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 7º do RJIES. Além deste, foi também aprovada uma posição sobre a 
desintegração dos Mestrados Integrados, exigindo a regulação do valor das propinas de 2.º 
ciclo para os mestrados que foram desintegrados, devendo esse ser o mesmo que o das 
propinas do 1.º ciclo, assim como a disponibilização do mesmo número de vagas da 
licenciatura da mesma área científica, tendo prioridade de acesso os estudantes dessa 
mesma área, nos mestrados necessários para o exercício de uma profissão, e ainda uma maior 
fiscalização das entidades que garantem os estágios com frequência obrigatória para o 
término do ciclo de estudos ou ingresso na ordem profissional, assegurando a qualidade e 
remuneração destes. No âmbito dos espaços de estudo destinados aos estudantes, foi 
deliberado o aumento proporcional da capacidade dos mesmos, bem como o 
alargamento do horário de funcionamento das IES e o acesso a equipamento tecnológico 
disponível para os estudantes. O movimento associativo pronunciou-se também relativamente 
à Sustentabilidade, defendendo que sejam inseridos parâmetros da avaliação de qualidade 



 

 

para as IES, a promoção de sistemas de gestão ambiental e ainda criação de comissões 
de trabalho na área da sustentabilidade. No que toca à cultura, e pretendendo fomentar o 
acesso dos jovens à mesma, é recomendada a criação de um cheque cultural atribuído a 
todos os jovens que completem 18 anos, cujo valor é acessível até aos 23 anos, inclusive. 

Por fim, após a denúncia de diversos casos de assédio nas IES, o Movimento 
Associativo propõe a criação de um mecanismo nacional especializado e respetivos 
gabinetes de âmbito regional para que os estudantes que se sentem vítimas de assédio ou 
discriminação possam denunciar anonimamente, a realização de um estudo sobre assédios 
moral e sexual nas IES, a implementação de obrigatoriedade de um Código Ético de 
Conduta Académica em todas as IES, assim como a inclusão de ações preventivas. 

O Movimento Associativo Nacional, 
Viseu, 5 de junho de 2022 


