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ENQUADRAMENTO 

 

O Ensino Superior Politécnico em Portugal contribuiu de uma forma significativa para o 

desenvolvimento da sociedade portuguesa nos últimos 40 anos a diferentes níveis: 

• Cresceu de uma forma relevante o número de homens e mulheres com formação 

superior, com alargamento da base social de recrutamento no ensino superior, 

quer nos cursos conferentes de grau, quer ainda nas ofertas curtas, 

designadamente, através dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.  

Apesar deste crescimento, as famílias continuam a suportar custos relevantes na 

frequência do ensino superior, como alojamento, custos de manutenção e   

propinas. Pese embora  o esforço que tem sido feito nos últimos anos ao nível da 

ação social, subsistem, ainda, grupos com maior dificuldade de acesso ao ensino 

superior, onde podemos destacar os estudantes do ensino profissional, a 

população adulta ativa e grupos mais desfavorecidos. Paralelamente, o sucesso e 

abandono escolar representam um desafio importante para o sistema; 

• Reforçou-se a capacidade de investigação, com inserção em redes internacionais, 

afirmando-se de uma forma consistente, alicerçada em elevados padrões de 

exigência internacionais. O crescimento do número de publicações e citações, 

bem como da presença das IES em rankings internacionais, a par do crescente 

número de projetos no programa Horizonte 2020, em que Portugal se tornou um 

recetor líquido de fundos, atestam bem essa capacidade. Este crescimento 

relevante não possui uma distribuição uniforme entre as várias instituições, 

existindo desafios relacionados com a participação, especialização e 

diversificação que devem ser acautelados; 

• Diversificou-se a rede de ensino superior, assente num sistema binário, a nível 

nacional, que contribuiu significativamente para a democratização do acesso e 

para a coesão territorial, como comprova o estudo recente sobre o impacto 

económico dos Institutos Politécnicos. Este crescimento foi acompanhado de um 

reconhecimento da qualidade, atestado pelo contributo inestimável da Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Embora a capilaridade do 

sistema de ensino superior tenha crescido, em especial pelo contributo do ensino 
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Politécnico, subsistem desequilíbrios regionais, com grande concentração dos 

estudantes na faixa litoral do país. 

• Alargou-se o âmbito de atuação das Instituições de Ensino Superior, em especial 

na sua terceira missão, assumindo uma centralidade cada vez maior nos 

ecossistemas regionais de inovação, com impactos importantes na 

competitividade e coesão regionais. Exemplos desta interligação encontram-se 

nos vários projetos em parceria no âmbito do Portugal 2020, nos projetos em 

parceria com diferentes entidades públicas, nas incubadoras existentes ou 

geridas nas IES, na prestação de serviços à comunidade ou ainda nos projetos de 

responsabilidade social existentes em todas as IES; 

• Promoveu-se o processo de Internacionalização das IES, quer no que toca à 

ciência e investigação, quer no que diz respeito à capacidade de atração de 

estudantes estrangeiros. Sem dúvida que programa ERASMUS se revelou um 

sucesso tremendo no intercâmbio de estudantes para as IES portuguesas, 

especialmente na capacidade atração de estudantes, mas também o novo 

Estatuto de Estudante Internacional se tem revelado essencial na capacidade de 

atração de estudantes estrangeiros, com maior expressão percentual nas regiões 

do interior, o que muito contribui para a regeneração destes territórios. Este tem 

sido um esforço muito assente nas estratégias das IES, embora nos tempos mais 

recentes se tenha assistido a esforços para maior articulação entre as diferentes 

entidades envolvidas. Ainda assim, importa promover um plano estratégico de 

internacionalização para o Ensino Superior, envolvendo os diferentes atores do 

sistema, de forma a que se afirme como um setor exportador importante ao nível 

dos serviços, à semelhança do que ocorre com outros países. A atração de 

estudantes internacionais possui uma forte expressão nos países da CPLP, com o 

Brasil, Cabo Verde e Angola à cabeça. As questões linguísticas e históricas 

desempenham um papel essencial nesta atração, no entanto, importa diversificar 

as geografias, quer para evitar a dependência desses países de língua portuguesa, 

quer ainda para aproveitar oportunidades que outros oferecem, quer na América 

Latina, quer ainda na Ásia e em África. 

• Os níveis de financiamento público do ensino superior em Portugal são reduzidos 

para as principais necessidades e atribuições das IES, como atesta a mais recente 
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avaliação do sistema de ensino superior em Portugal, realizado pela OCDE. A título 

meramente exemplificativo, refira-se que as transferências do OE são claramente 

insuficientes para pagamento dos salários dos trabalhadores docentes e não 

docentes; 

• O Regime Jurídico da Instituições de Ensino Superior (RJIES) postula uma maior 

autonomia das IES, traduzida em regras mais simplificadas, em instrumentos de 

gestão mais modernos, assentes em princípios de eficiência, eficácia e economia, 

no princípio da responsabilização. Apesar destes princípios, traduzidos em várias 

alterações nos últimos anos, continuam a subsistir bloqueios, constrangimentos 

e falta de celeridade nos processos; 

• O Ensino Politécnico público tem revelado uma capacidade de afirmação e 

reconhecimento na sociedade portuguesa, como constata a mais recente 

avaliação da OCDE ao sistema de Ensino Superior em Portugal. Destacamos as 

seguintes dimensões, sem querermos ser exaustivos: 

o Incremento da qualificação do corpo docente com o grau de doutor que 

cresceu de cerca de 21% em 2010 para mais de 55% em 2018; 

o Reforço da capacidade de investigação do sistema, atestado: pelo 

financiamento de 29 Unidades de I&D no concurso mais recente 

promovido pela FCT; pela aprovação de projetos H2020, em que os 

Politécnicos portugueses são os que conseguiram mais projetos 

aprovados, entre 2014-2018, quando comparados com os seus 

congéneres europeus; presença em rankings internacionais; participação 

em doutoramentos conjuntos com Universidades; nível crescente de 

projetos aprovados no âmbito da FCT; 

o Contribuição para a coesão territorial e reforço das regiões mais 

deprimidas, como atesta o mais recente estudo do impacto económico 

dos Politécnicos, com contributos inestimáveis e insubstituíveis ao nível 

da criação de emprego, do PIB regional e da atração e fixação de jovens 

para regiões deprimidas demograficamente. A presença em mais de 60 

localizações a nível nacional, revelam uma forte capilaridade. 
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PROPOSTAS DO CCISP PARA A NOVA LEGISLATURA 

 

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), na qualidade de 

órgão de representação conjunta das instituições públicas de Ensino Superior Politécnico, 

tem procurado contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Superior Português, 

sendo um ator interventivo no sistema, quer através da participação ativa nos vários 

fóruns de discussão, da participação nos diferentes órgãos de ensino superior e ciência, 

quer ainda ao nível da realização de estudos sobre o sistema. Uma outra forma de 

participação assenta na apresentação das suas propostas aos decisores políticos, 

estudantes e suas famílias, empresas e outras partes interessadas.  

A reflexão que tem vindo a ser feita ao longo dos últimos anos, a par das discussões 

havidas no CCISP e dos pareceres elaborados sobre as várias temáticas levam-nos, 

assumindo uma posição exigente, mas ao mesmo tempo, de defesa intransigente de um 

sistema de ensino superior de qualidade, e em especial de um ensino politécnico público 

credível e de referência, a propor um conjunto de medidas para a próxima legislatura. 

 

Outorga do Grau de Doutor pelo Sistema Politécnico 

O Decreto-Lei 65/2018 prevê a possibilidade de qualquer IES, independentemente do 

subsistema, poder outorgar o grau de doutor, cumpridos os critérios de qualidade e 

investigação definidos no mesmo diploma legal. Esta possibilidade, há muito defendida 

pelo CCISP, baseada na exigência e no cumprimento de regras claras relativas sobre a 

capacidade investigativa da instituição, permitirá responder de uma forma assertiva às 

necessidades dos territórios e das regiões, cuja única forma de se desenvolverem é 

através da aposta em modelos assentes na geração de conhecimento e de inovação, o 

que exige uma relação estreita com o sistema científico e tecnológico nacional. No 

relatório da OCDE fica claro a necessidade do incremento do número de doutores que 
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possam ser absorvidos pelo sistema empresarial, de saúde ou da Administração Pública, 

para além do sistema académico e científico. Desta forma, o CCISP propõe: 

• A criação de doutoramentos de interface no sistema politécnico, em estreita 

articulação com as empresas e demais organizações, com igualdade de 

oportunidades e de critérios entre os dois subsistemas do ensino superior;  

• Revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior, de forma a consagrar a outorga do grau de 

doutor pelo sistema Politécnico; 

• Definição clara dos mecanismos e critérios de avaliação, quer de investigação e 

de transferência de tecnologia, quer dos novos ciclos de estudo de 3º ciclo 

oferecidos pelo sistema politécnico que devem privilegiar áreas de referência 

onde o sistema politécnico desenvolve as suas atividades de I&D. 

 

Alteração da Designação dos Institutos Politécnicos 

O CCISP entende que a denominação dos Politécnicos deve ser repensada, mas assente 

no sistema binário. A nível europeu, no âmbito da UASNET ou da EURASHE, as instituições 

semelhantes aos Politécnicos em Portugal possuem a denominação de Universidades de 

Ciências Aplicadas. Em vários países, no contexto internacional, especialmente na 

América Latina ou na Ásia, a denominação Instituto confunde-se com o ensino secundário 

vocacional, originando erros de perceção e dificuldades adicionais na captação de alunos 

internacionais. O Conselho Coordenador propõe: 

• Alteração da designação de Institutos Politécnicos para Universidades 

Politécnicas. Universidades porque é a denominação global comumente aceite e 

que promove a afirmação internacional do sistema Politécnico, ao mesmo tempo 

que mitiga um estigma social existente na sociedade portuguesa. Politécnica, 
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porque clarifica a diferenciação que o sistema binário exige e assegura a 

continuidade de um sistema que evoluiu e se consolidou nos últimos 40 anos.  

 

Alargamento do acesso ao ensino superior 

Portugal apresenta um deficit no acesso ao ensino superior por parte dos estudantes do 

ensino secundário profissional, não ultrapassando os 20% dos que concluem este nível 

de ensino. Por outro lado, a taxa de participação da população ativa no ensino superior é 

reduzida, levando a OCDE a concluir no seu trabalho mais recente de 2019 que Portugal 

é o país onde é mais urgente reforçar as competências da população adulta. 

O CCISP propõe: 

• Realização de campanhas nacionais, dirigidas às famílias e aos candidatos de 

forma a incrementar o número de candidatos ao ensino superior, em especial os 

provenientes do ensino secundário profissional; 

• Reforço das iniciativas e projetos que promovam uma maior interação entre o 

ensino superior e o ensino secundário, aumentando a permeabilidade entre os 

dois sistemas, valorizando-os; 

• Discussão e revisão do regime de acesso ao ensino superior, promovendo uma 

maior adequação dos percursos do ensino secundário no acesso ao ensino 

superior, de forma a contribuir para que mais estudantes do ensino secundário 

profissional e artístico prossigam estudos para o ensino superior; 

• Adequar o regime de acesso aos cursos em horário pós-laboral ao tipo de público 

alvo, alterando a tipologia do regime de ingresso, para concursos locais de acesso; 

• Alterar o regime de financiamento dos cursos de CTeSP para, promovendo a 

formação ao longo da vida, não penalizar os estudantes com idade superior a 29 

anos e os detentores de um curso superior, contribuindo para trazer mais 

formandos para o sistema; 

• Criar um regime de benefício fiscal para as propinas pagas pelas empresas aos 

seus trabalhadores no seu processo de formação ao longo da vida; 
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• Apostar numa política de vagas equilibrada com o número de candidatos ao 

Ensino Superior estável entre os subsistemas, observando princípios da 

racionalização da oferta formativa, nomeadamente, ao nível da oferta de cursos 

de 1.º ciclo, em todo o Ensino Superior, numa lógica de distribuição territorial, 

potenciando a capilaridade e a qualidade da rede de ensino superior; 

• Reforçar as bolsas do programa Mais Superior, dando mais autonomia às IES na 

definição dos cursos prioritários, reforçando a atratividade das IES localizadas em 

territórios de baixa densidade; 

• Facilitar a gestão integrada das vagas, numa lógica regional, entre as várias IES, 

de forma a responder às necessidades territoriais e à especialização de cada um 

dos parceiros; 

• Aprovar o regime jurídico do ensino a distância, com financiamento adequado das 

iniciativas que revelarem qualidade e adequação aos objetivos estratégicos dos 

diferentes públicos e territórios. 

 

Ação social no Ensino Superior 

Numa sociedade cada vez mais assente no conhecimento, garantir a qualificação superior 

da população numa base mais alargada e diversificada deve ser um desígnio nacional. 

Neste âmbito, é consensual a relevância da ação social como (1) facilitador do acesso ao 

ensino superior dos públicos tradicionais, (2) fator de atratividade de novos públicos e (3) 

motor do sucesso da frequência dos planos curriculares, na medida em que vários 

estudos sobre o abandono e sucesso mostram, de forma inequívoca, que as razões 

económicas representam um motivo muito relevante na a decisão de abandonar 

precocemente o ensino superior, ao mesmo tempo que os estudantes que beneficiam de 

apoios sociais diretos, como bolsas de estudo, apresentam níveis de sucesso académico 

mais elevados. 

Não obstante este facto de aparente consenso, é importante refletir se o papel das 

políticas de ação social instituídas para o ensino superior e pensadas no início dos anos 
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90 do século passado ainda respondem às necessidades das instituições, dos estudantes 

e da sociedade em geral.  

Reconhecendo a importância da ação social para a equidade no acesso e frequência do 

ensino superior, o CCISP mostra toda a sua disponibilidade para discutir soluções 

estratégicas que garantam que ninguém fica arredado do ensino superior por razões de 

índole financeira ou supríveis com adequado enquadramento social, num modelo 

ajustado à realidade do século XXI. Neste sentido, o CCISP defende: 

• Uma revisão do paradigma da ação social, atualizando a sua visão e objetivos a 

conceitos mais modernos e que respondam melhor às necessidades reveladas 

pelos diferentes públicos que frequentam ou pretendem frequentar o ensino 

superior; 

• A definição de um verdadeiro sistema de financiamento da ação social no ensino 

superior, que seja suporte da modernização do seu modelo de funcionamento 

pugnando, simultaneamente, pela sua sustentabilidade; 

• Uma alteração do regulamento de bolsas de ação social, aumentando a linha de 

corte, com o intuito de alargar a sua atribuição efetiva aos estudantes que 

revelem dificuldades e carências económicas;  

• A inclusão de medidas de apoio social direto e indireto focalizadas em novos 

públicos, entre os quais os estudantes portadores de graus formais e informais de 

incapacidade e/ou com necessidades educativas especiais, de forma a garantir 

que o número crescente de estudantes, que tem vindo a chegar ao Ensino 

Superior, possua as condições adequadas para um percurso de sucesso; 

• A atribuição do estatuto de benefício fiscal aos donativos atribuídos por empresas 

aos Serviços de Ação Social das IES, contribuindo para o desenvolvimento de 

programas de apoio, no âmbito da ação social indireta, geridos pelas IES; 

• A inclusão os Serviços de Ação Social das Instituições de Ensino Superior na 

listagem de entidades que, à semelhança das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, possam beneficiar do valor do incentivo de 0,5%, previsto no 

n.º 2 do artigo 152 do Código IRS.  



13 
 

Financiamento do Ensino Superior 

A avaliação recente levada a cabo pela OCDE não deixa dúvidas acerca do 

subfinanciamento do Ensino Superior em Portugal. As IES têm feito um esforço 

significativo na captação de receitas próprias, que têm representado uma fatia crescente 

dos orçamentos totais, muitas delas através de fundos competitivos, nacionais e 

europeus. Apesar do crescimento das dotações do OE para o sistema nos últimos 3 anos, 

estes aumentos serviram, sem cobrirem a totalidade dos custos incorridos pelas IES, para 

fazer face aos impactos decorrentes das alterações legislativas, relacionadas em larga 

medida com as reposições e valorizações salariais.  

Não restam dúvidas que o financiamento do Ensino Superior é um elemento crucial para 

garantir e incrementar a qualidade do mesmo, devendo procurar incorporar as 

dimensões do funcionamento, da ação social e do investimento. O CCISP considera 

fundamental: 

• Aumentar o financiamento do Ensino Superior, convergindo, no decorrer da 

legislatura, para a média da OCDE, considerando a percentagem de despesa 

pública relativamente ao PIB, garantindo ao mesmo tempo um quadro de 

previsibilidade ao longo da legislatura; 

• Definir e aplicar critérios de financiamento às IES que, assumindo um crescimento 

das dotações, possa considerar uma percentagem para funcionamento da 

atividade corrente e uma outra, necessariamente menor, relacionado com 

critérios de desempenho e/ou contratos estratégicos; 

• Criar um programa de construção e manutenção de infraestruturas para fazer 

face às necessidades de alojamento e de recuperação/modernização dos edifícios 

das IES; 

• Criar, no âmbito dos programas P2020 e P2030, programas/projetos específicos 

que financiem as IES localizadas em territórios de baixa densidade e insulares, 

pelo seu contributo para o desenvolvimento e coesão regional; 

• Criar, no âmbito dos programas P2020 e P2030, programas/projetos específicos 

que financiem equipamentos para os laboratórios e oficinas práticas que 

promovam metodologias pedagógicas mais ativas e baseadas em metodologias 
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de project based learning e project based research, de modo a ter IES do século 

XXI com metodologias de ensino-aprendizagem promotoras de competências do 

século XXI; 

 

Investigação, empreendedorismo, partilha e transferência de 

conhecimento e de tecnologia 

A investigação constitui-se como um pilar do ensino superior moderno, quer pelo 

impacto que possui na qualidade da oferta formativa, quer pelo seu contributo para a 

criação de novo conhecimento, quer, ainda, pelo contributo para a construção de 

soluções que respondam aos desafios da sociedade, das organizações e dos territórios. A 

investigação afigura-se como um processo holístico, com atividades de investigação 

básica, aplicada e experimental, que se cruzam e articulam, com maior ou menor grau de 

interdependência, consoante a área científica e/ou aplicacional, e o nível de maturidade 

das equipas de investigação. O relatório da OCDE, a avaliação recente das Unidades de 

I&D pela FCT, a presença em rankings internacionais, os resultados alcançados nos 

projetos FCT, no Horizonte 2020 e no Portugal 2020 revelam a capacidade de 

investigação existente nos Politécnicos. Apesar destes resultados, importa, à semelhança 

do que acontece no panorama europeu, diversificar e alargar as IES recetoras destes 

projetos, e consolidar e reforçar a atividade de I&D nos politécnicos. De facto, as unidades 

de I&D dos politécnicos estão em diferentes estágios de maturidade, com tipologias de 

investigação distintas, consoante as áreas em que realizam atividades, o seu nível de 

especialização, e capacidade de intervenção regional, nacional e internacional. Torna-se 

necessário, por um lado, reforçar as unidades mais maduras, e por outro, consolidar as 

mais recentes, potenciando o salto quantitativo e qualitativo dos últimos anos, patente 

nos resultados da recente avaliação das Unidades de I&D pela FCT. Assim, os programas 

de financiamento devem permitir capacitar os politécnicos para serem mais competitivos 

no acesso aos programas de financiamento regionais, nacionais e europeus, no acesso às 

parcerias europeias nas suas áreas estratégicas, e na articulação com o tecido produtivo, 
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de saúde, social e cultural. Posto isto, e forma a valorizar esta trave mestra na política de 

ensino superior, o CCISP entende que é necessário: 

• reforçar a capacidade e competitividade das unidades de I&D dos politécnicos, 

nomeadamente, através de programa de financiamento de atividades de 

investigação estruturantes, em áreas de conhecimento estratégicas e 

diferenciadoras, em articulação com redes internacionais e clusters regionais e 

nacionais, com criação de emprego científico sustentável cobrindo todo o 

território nacional; 

• dar maior relevância e peso aos indicadores que considerem a investigação e a 

transferência de conhecimento e tecnologia, em estreita ligação com a formação 

pós-graduada, desde a investigação básica até à sua aplicação para a resolução 

dos desafios societais, atendendo ao desenvolvimento e à inovação, com 

impactos diretos ao nível social, cultural e económico, nomeadamente pela sua 

inclusão em programas de financiamento quer via OE, quer por fundos 

estruturais; 

• Reforçar linhas de financiamento próprias para apoiar projetos de 

empreendedorismo e de transferência de tecnologia, fomentando ligação da 

investigação realizada pelas instituições politécnicas com os setores empresariais 

e organizacionais, potenciando a criação de emprego científico; 

• Aprofundar a política de diversificação da rede de centros de I&D que foquem a 

Investigação e a Transferência de Tecnologia associados a redes regionais de 

inovação e a clusters de desenvolvimento regional, fomentando a inovação e a 

transferência de tecnologia, o conhecimento e a criação artística; 

• Garantir a igualdade de oportunidades para o sistema politécnico, com critérios 

claros de avaliação, na apresentação de candidaturas para a criação de novas 

estruturas organizacionais da investigação, designadamente, através dos 

laboratórios associados e dos laboratórios colaborativos, permitindo uma maior 

democratização do sistema, maior competitividade da ciência e maior 

diversificação das fontes de financiamento das atividades de I&D.  
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• Reforçar o financiamento de projetos de investigação em todas as suas 

dimensões, introduzindo uma componente de internacionalização, fundamental 

para a sustentabilidade da investigação realizada; 

• Desenvolver linhas de apoio à implementação de practice based research e 

research-based learning, que inclua inovação pedagógica e fomente a 

participação de estudantes na procura de soluções para os desafios das 

organizações e dos territórios; 

• Criar, no âmbito do Portugal 2020, e em estreita articulação com a ANI, um 

programa de capacitação de gestores de C&T e de brokers tecnológicos, junto das 

IES, que promovam a identificação de oportunidades tecnológicos e a sua 

comercialização junto do mercado; 

• Criar, no âmbito dos programas P2020 e P2030, programas/projetos específicos 

que financiem equipamentos para os laboratórios de investigação, em particular, 

os afetos às unidades de investigação, de modo a acompanhar a inovação das 

empresas e de outras entidades, quer a nível nacional, quer a nível internacional, 

bem como potenciar a capacidade competitiva em calls internacionais, 

nomeadamente, no âmbito do programa horizonte europa; 

• Definir programas de apoio à capacitação das IES, através da contratação de 

gestores de ciência doutorados, de modo a criar uma rede interinstitucional 

competitiva a nível europeu; 

• Desenhar programas para a criação, dentro dos campus académicos, de novas 

infraestruturas científicas de interface ou requalificação das existentes que 

incluam os núcleos de inovação de empresas num ecossistema de investigação e 

inovação com a presença física das unidades de investigação; 

 

Internacionalização 

A internacionalização das IES assume hoje um papel essencial, não apenas para o seu 

desenvolvimento específico, mas também como elemento estratégico de afirmação 

internacional do país, revelando-se como um importante setor na exportação de serviços 
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e na atração e fixação de jovens qualificados. Nos últimos anos têm sido dados passos 

relevantes, não só ao nível legal e administrativo, como ainda na articulação entre os 

diferentes atores do sistema, em diferentes Ministérios, designadamente, Ministério da 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério 

da Economia.  

Todavia, importa ir mais além e integrar cada vez mais o Ensino Superior e a Ciência na 

afirmação de Portugal a nível europeu, acompanhando o movimento das Universidades 

Europeias, e mundial. Neste sentido, o CCISP propõe: 

• A promoção articulada do país como destino de qualidade no Ensino Superior e 

Ciência, junto países estrangeiros prioritários; 

• Criação de uma campanha internacional, articulada entre as diferentes entidades, 

designadamente o MCTES, o MNE, o ME e o Turismo de Portugal; 

• Envolvimento crescente das embaixadas e dos consulados nas estratégias de 

promoção do ensino superior e da ciência em Portugal; 

• Criação de campanhas articuladas para atração de emigrantes e 

lusodescendentes para o ensino superior, em estreita articulação com o MNE, 

embaixadas, consulados e comunidades e associações portuguesas no 

estrangeiro; 

• Reforço da criação de cursos em língua inglesa, de forma a atrair estudantes 

provenientes de países não tradicionais; 

• Reforço da língua portuguesa como ativo estratégico na promoção da ciência em 

português; 

• Disponibilização de estatísticas agregadas que meçam o valor das exportações de 

serviços do Ensino Superior; 

• Definição de regras claras para a criação de graus conjuntos, no âmbito dos 

processos de avaliação e acreditação; 

• Criação de mecanismos de apoio e financiamento à criação de consórcios no 

âmbito do processo das Universidades Europeias; 
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Autonomia das IES 

O RJIES consagrou uma maior autonomia às IES, em termos legislativos. A situação 

financeira vivida em Portugal, em especial com a imposição do resgate financeiro, 

mitigou, de uma forma significativa, a autonomia postulada no RJIES, mesmo para as IES 

com o estatuto de fundação. 

Nos últimos anos, assistiu-se a uma melhoria nestas condições, em especial com a 

eliminação das cativações em sede de OE, com a eliminação da obrigatoriedade de 

utilização da ESPAP para aquisições e com a criação de condições específicas para 

aquisição de bens e serviços no âmbito das atividades de investigação. 

Permanecem, no entanto, inúmeras regras específicas, criadas em sede de OE e aplicadas 

pela DGO, que dificultam a gestão quotidiana e criam necessidades adicionais de 

controlo, com implicações inequívocas na obrigatoriedade de afetar recursos humanos a 

tarefas não geradoras de valor. 

Paralelamente, continuam a subsistir normas e condições que estão desajustadas da 

realidade, como é o caso das relacionadas com o alojamento, que criam ineficiências e 

aumento de custos, bem como a obrigatoriedade de aquisição de veículos através da 

ESPAP. 

Estes são apenas exemplos elucidativos do caminho a percorrer e que a opção pelo 

estatuto de Fundação não resolve. Em primeiro lugar porque a maioria das IES não 

cumpre os requisitos e, em segundo lugar, se acreditamos na autonomia, ela não deve 

ser feita à custa de empurrar as IES para sistemas organizativos específicos, mas sim 

através da sua consagração plena, acessível a todos, o que implica uma maior 

responsabilização das IES. O CCISP defende, de forma a criar mecanismos mais ágeis, 

flexíveis e promotores de uma gestão mais eficiente: 

• A criação de um regime específico, consagrando maior autonomia, aplicado às 

IES, nas suas vertentes, diferenciado das restantes instituições da Administração 

Central, negociado com o governo; 

• Uma maior autonomia na gestão do património das IES;  
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Alterações Legislativas 

Para além da LBSE e do RJIES, na questão específica dos doutoramentos e da designação, 

importa fazer uma alteração de um conjunto de artigos no RJIES e noutros diplomas 

legislativos, passados que foram vários anos da sua aplicação, designadamente: 

• Alteração da alínea c) do nº 1º  do artº 49º do RJIES, passando a ter a seguinte 

redação:  

“c) No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam actividade docente ou de 

investigação, a qualquer título, na instituição, pelo menos 50 % devem ser doutores ou 

especialistas em regime de tempo integral”; 

• Revisão do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto de 2009, que institui o 

Título de Especialista, clarificando e densificando o seu âmbito, designadamente 

na definição dos contextos relacionados com a experiência profissional. 
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