Ata do ENDA Minho 2017

Plenário A - Plenário Inicial

Ao nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, realizou-se o Encontro
Nacional de Direções Associativas, no Auditório Zulmira Simões na Escola de Medicina da
Universidade do Minho. O Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho,
Bruno Alcaide deu início à ordem de trabalhos por volta das onze horas, apresentando a
Mesa do Plenário Inicial que contava com a presença dos seguintes membros: Luís
Bernardo, tesoureiro da Associação Académica da Universidade do Minho; Sofia Alcaide,
Vice-Presidente do Departamento Pedagógico da Universidade do Minho; Nuno Reis,
Presidente Adjunto da Associação Académica da Universidade do Minho e Inês Silva,
Vice-Presidente do Departamento de Apoio a Núcleos da Associação Académica da
Universidade do Minho. Após a apresentação da mesa do Plenário inicial, deu-se início à
chamada das associações académicas acreditadas, tendo sido dada a palavra a Nuno Reis
para o efeito.
Seguidamente, Bruno Alcaide usou da palavra e deu início ao Plenário Inicial tendo inquirido
a audiência quanto à presença da comunicação social no ENDA, tendo sido fechadas as
portas do auditório de modo a que se pudesse proceder à contagem das guias de voto. De
seguida, foi pedido a todas as associações que levantassem os guias de votos, de modo que
se pudesse proceder à contagem do número de votantes, estando quarenta e seis
associações acreditadas no Plenário do ENDA. A presença da comunicação social no ENDA
foi então chumbada com vinte e cinco votos contra, uma abstenção e vinte votos a favor.
De seguida, Bruno Alcaide usou da palavra, apresentando a ordem de trabalhos proposta
pela organização do Encontro Nacional de Direções Associativas. Esta ordem de trabalhos
foi, de seguida, votada, tendo obtido quarenta e cinco votos a favor e uma abstenção,
sendo, portanto, aprovada.
Bruno Alcaide apresentou assim a proposta de candidatos a presidentes de mesa dos
plenários, sendo que os candidatos a presidente dos Plenários B, C, D, E e F são,
respetivamente, Nuno Pinheiro (AEFCL), José Pedro Leite (aeESS), João Videira (aeISEP), José
Diogo Pimentel (FAP) e Carlos Neto (AAUAv).

De seguida, informou o plenário que a comissão organizadora do ENDA anterior não havia
disponibilizado a ata do mesmo dentro do prazo, que seria até cinco dias consecutivos antes
do início deste ENDA, perdendo assim automaticamente o direito a voto durante o decorrer
do mesmo.
Foram então chamadas todas as associações devidamente acreditadas para que se pudesse
proceder à eleição da composição das mesas dos plenários. Seguidamente, fechou-se as
portas e a mesa procedeu à contagem dos votos. Terminada a contagem dos votos, Bruno
Alcaide usou da palavra e apresentou os resultados. Quanto à votação relativa ao plenário
B, houve vinte e nove votos brancos e vinte e dois votos a favor; quanto ao plenário C houve
dezassete votos brancos e trinta e quatro votos a favor; quanto ao plenário D houve dezoito
votos brancos, trinta e dois votos a favor e um voto nulo; quanto ao plenário E houve quinze
votos brancos, trinta e seis votos a favor e quanto ao plenário F houve vinte e quatro votos
brancos e vinte e sete votos a favor.
Foi então concluído por Bruno Alcaide que todos os presidentes de mesa haviam sido
eleitos.
Seguidamente, Bruno Alcaide deu algumas informações diversas relativamente ao ENDA a
realizar naquele fim de semana.
Bruno Alcaide concluiu então o Plenário Inicial, informando que o Plenário B: “Ação Social”
iria começar às catorze horas, de modo a que fosse dada uma pausa devida para almoço
antes de se retomar a ordem de trabalhos.

Plenário B - Ação Social

Deu-se então, após a pausa para almoço, início ao Plenário B: “Ação Social”, sendo que
Nuno Pinheiro (AEFCL), presidente da mesa, apresentou a restante composição da mesa
daquele plenário.
Foi então, de seguida, feita a chamada das várias associações presentes com guia de voto.
Seguidamente, apresentaram-se as duas moções da Federação Académica de Lisboa, “Pelo
combate ao desperdício e perdas alimentares nas Instituições de Ensino Superior
portuguesas” e ““É urgente reverter a realidade do mercado de arrendamento estudantil”,
sendo dada a palavra a João Rodrigues (FAL) para o efeito.

Iniciou-se a abordagem à primeira moção descrita, sendo que a mesma viria no seguimento
de uma anterior moção apresentada no ENDA passado, relativa à responsabilidade das
instituições de ensino superior quanto à promoção de uma política de reciclagem e também
à formação dos funcionários, tendo sido esta proposta aceite pela secretaria de Estado. João
Rodrigues explicou que se pretende, no mesmo sentido, dar alguma responsabilidade às
instituições de ensino superior relativamente às perdas alimentares, devendo ser portanto
implementadas certas medidas, nomeadamente, a monitorização e elaboração de um
programa que estude esta realidade do desperdício de bens alimentares; a difusão das boas
práticas, salvaguardando os programas já existentes em algumas instituições, e o
reconhecimento da utilidade que as mesmas podem ter numa política de sustentabilidade
ambiental, promovendo estas iniciativas através de boas práticas de comercialização.
João Rodrigues mostrou-se assim disponível para qualquer esclarecimento relativamente à
moção apresentada.
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, João Rodrigues recebeu autorização por
parte do presidente da mesa para avançar para a moção seguinte “É urgente reverter a
realidade do mercado de arrendamento estudantil”.
Assim, João Rodrigues explicou que esta seria a prioridade da FAL relativamente a este
Encontro Nacional de Direções Associativas, uma vez que se havia denotado um aumento
colossal naquilo a que a habitações diria respeito, nomeadamente quanto à inflação de
preços e falta de residências universitárias. Sendo que na Academia de Lisboa, mais
concretamente, se haveria registado um aumento de cerca de doze por cento do preço das
habitações, assim como no Porto, se haveria verificado um aumento de oito por cento,
sendo que os apoios sociais indiretos não acompanhariam este mesmo aumento, assim
como as residências não dariam resposta às necessidades atuais, havendo até instituições
cujo rácio de uma cama de residência para dez mil estudantes. João Rodrigues explicou
também que não haveria qualquer resposta por parte do governo, nem por parte CRUP e
CCISP, sendo esta uma realidade sobre a qual o movimento associativo deveria
pronunciar-se, no sentido de exigir uma mudança de perspetiva, uma vez que não seria
minimamente aceitável que sessenta por cento do rendimento mensal de um estudante
seja despendido na habitação. Deixou também a nota que a massificação do turismo, levaria
a uma massificação também daquele que seria o alojamento temporário, o que acabaria por
ter implicações na realidade apresentada. Acrescentou que seria então importante a

inserção ao nível do orçamento de estado de mecanismos de proteção de estudante,
nomeadamente no aumento do desconto e da dedução à coleta fiscal e também a previsão
da construção de residências universitárias a médio prazo e que esta questão deveria ser
prioritária no movimento estudantil devendo o mesmo elaborar medidas quanto a esta
temática para o ensino superior português e os estudantes que o mesmo defende.
Foi então aberta a discussão para quem procurasse obter um esclarecimento adicional.
Rodrigo Teixeira (AAUAlg) tendo o mesmo reafirmado a importância desta problemática,
sendo o papel de todos os dirigentes associativos debruçar-se incessantemente sobre a
mesma. Afirmou também que esta problemática não se verificaria apenas em Lisboa ou no
Porto, mas também noutras cidades, tendo desde logo dado o exemplo da cidade de Faro,
devendo não haver apenas um aumento nos apoios, mas também uma mudança de papel
no que às autarquias locais e à reitoria diz respeito. Salvaguardou também que a
problemática não se resumiria apenas aos preços praticados, mas também à falta de oferta
existente. Rodrigo Teixeira mostrou interesse em subscrever o documento. João Rodrigues
retomou a palavra, afirmando estar recetivo quanto à subscrição por parte da Associação
Académica da Universidade do Algarve, afirmando, no entanto, que se deveriam manter
duas dinâmicas quanto à moção apresentada: nacional e local, uma vez que, ao nível local,
se deverá ter em consideração a lei da autonomia das próprias autarquias. Explicou também
que tendo em conta os alunos deslocados, deveria ser do interesse público a deslocação
destes, para que a autarquia pudesse, posteriormente, tentar fixar o estudante na área
onde se encontra a instituição de ensino superior. Afirmou também que esta problemática
deveria representar uma das bandeiras do movimento associativo, sendo que, no que aos
apoios sociais indiretos diz respeito, se deveria apresentar uma postura mais agressiva de
maneira a que as residências universitárias fossem tratadas como prioridade; quanto ao
arrendamento, a solução passaria por mecanismos regulatórios, devendo as autarquias
locais assumir a sua responsabilidade numa política pública de fixação de alunos deslocados
e futuros cidadãos na área onde estão situadas as instituições de ensino superior.
Findo a explicação dada por João Rodrigues, tomou a palavra João Pedro Louro (AAL)
reforçando que esta problemática é algo que a Associação Académica de Lisboa vê com
preocupação face à realidade que têm assistido na região de Lisboa, tendo quartos a rondar
preços estonteantes. Ainda, elencou a situação problemática das residências, duvidando da
futura disponibilidade das mesmas para os estudantes ou para outros fins. Contudo, tem

algumas dúvidas que a realidade de Lisboa seja transversal a todo o país, e que, sobretudo,
a resposta dada em Lisboa com uma estreita relação com a autarquia, com as instituições de
Ensino Superior e, ainda, com os Serviços de Ação Social, seja dada de maneira diferente
noutras academias. Confessou que, apesar de não conhecer a fundo a realidade das outras
instituições, a própria organização do alojamento para estudantes noutras academias é
muito diferente daquela que se assiste em Lisboa. Acabou a sua intervenção, apesar de não
estar inteiramente ciente daquilo que ia denotar, que se prenda com a questão da dedução
à coleta que poderá existir um contra senso com uma outra proposta apresentada por este
fórum, referindo a importância de a confirmarmos se não entraremos num contraditório,
face a uma última proposta apresentada no fórum.
João Rodrigues retomou a palavra, agradecendo as questões que foram feitas, e, pegando
na última parte da intervenção de João Pedro Louro, considerou que não sendo o anjo da
moção apresentada, tratava-se de uma componente que vem reforçar as diversas posições
tomadas anteriormente, podendo ser adaptada à posição aprovada no último encontro
nacional, revelando a importância que o arquivo histórico do ENDA tem, apresentada por
Bruno Alcaide na mesa inicial. Relativamente à primeira questão apresentada, concordou
que de facto não é apenas uma realidade de Lisboa, constatando a mesma realidade no
Porto, em Évora o aumento de três e meio por cento nos preços, em Coimbra o mau estado
das residências universitárias e, também, o aumento do alojamento temporário que tem
efeitos na fixação dos estudantes deslocados a preços de renda aceitável. Tratando-se de
uma questão simbiótica com os apoios sociais que têm, um aumento condigno também com
o aumento dos apoios sociais indiretos, do salário mínimo ou com o poder de compra dos
agregados familiares, com certeza que essa questão não seria um flagelo para os
estudantes, mas sendo um flagelo que afeta várias instituições do ensino superior, é um
flagelo do ensino superior que já data há vários anos letivos. Acrescentou ainda que, o que
se tem verificado nessas reuniões a nível governamental é que o Governo relativamente a
essa questão não quer saber do problema, adiando esse mesmo, uma vez que tem junto dos
senhorios uma grande pressão para manter este quadro de arrendamento, tem um quadro
orçamental deficitário fruto das cativações que têm sido feitas às instituições de ensino
superior, não permitindo um apetrechamento condigno ao nível das residências
universitárias, e depois existindo cidades com uma grande afluência de turistas, afeta a
política pública de ensino superior. Nesta perspetiva, acreditando que o problema não é

exclusivamente de Lisboa, afirmou que visitando um quarto numa residência universitária
numa zona de Lisboa, constatou que não é compatível com um programa do Governo que
se quer que seja inclusivo em várias vertentes, como o conhecimento e o alargamento dos
horários públicos que frequentam o ensino superior, adiando este problema e, por isso,
ignorando claramente este flagelo ao nível da Ação Social. Sendo uma realidade que se
consta acentuada na Academia de Lisboa, do Porto e de Coimbra, reafirmou que se trata de
uma realidade que se deve ter em atenção ao nível do Ensino Superior, e exigir uma
reivindicação que venha resolver esta questão ao nível da atenção governamental que diz
que não se tem verificado.
Tomou a palavra Xavier Vieira (AAUAv) elogiando a perceção da realidade que foi
apresentada, ressalvando que no caso de Aveiro poderá ser uma exceção, sendo que
apresentou novos dados à audiência. Acrescentou que, a realidade que João Rodrigues
apresentou relativamente ao alojamento local já está a criar alguma pressão juntos dos
centros urbanos, principalmente nas zonas mais turísticas e corroborou a sua afirmação
dizendo que a média diária de abertura de alojamento local e emissão da licença camarária
está nas duas a três por dia o que tem efeitos nefastos naquilo que é o ornamento
estudantil. Afirmou que compreende a percepção da construção da própria rede em si, mas
sugere que seria importante prever isto nas futuras cidades através da pressão do
alojamento local, visto que estes terão de apresentar soluções, prevenindo diversos
problemas. Xavier Vieira falou ainda acerca do documento apresentado em conjunto com a
Associação Académica da Universidade do Minho e com a Associação Académica da
Universidade de Aveiro no último ENDA relativamente ao imposto, parafraseando parte da
moção referindo que a reposição da possibilidade da dedução à coleta de IRS de custos
suportados de alojamento em virtude da frequência de ensino superior. Deste modo,
questionou João Rodrigues, considerando que se a especificidade cai sobre os imóveis, se de
alguma forma complementa, se se pode acrescentar alguma coisa na prestação da tutela, se
acaba por ser redundante e eventualmente a retirada pode acabar por fazer sentido ou se
tem alguma visão que acrescente algo àquilo que eles propõem. Disse ainda que, a
perspetiva de prevenção é importante por causa da pressão do alojamento local que irá
começar a aparecer nas cidades mais turísticas, tal como apareceu nas cidades de Lisboa,
Porto e Coimbra.

Terminada a intervenção de Xavier Vieira, João Rodrigues agradeceu as palavras e
justificou-se, dizendo que não referiu anteriormente a Universidade de Aveiro, pois verificou
num ENDA que se realizou há cerca de um ano e meio que eles tinham ótimas condições,
constituindo um exemplo no panorama internacional. Acrescentou ainda que este facto
pode advir à preocupação da Associação Académica, dos Serviços de Ação Social e do facto
da Universidade de Aveiro procurar dar resposta a problemas a que a ação social indireta diz
respeito. Relativamente à segunda nota que Xavier Vieira fez, João Rodrigues concordou
com o mesmo, pedindo à mesa para fazer a alteração da moção, acrescentando que por
vezes este tipo de problemas exige uma resposta imediata e que assim, funcione como um
modelo de prevenção. Por último, disse que estava totalmente disponível para retirar a
última parte do documento visto que seria apenas um ponto de reforço.
Xavier Vieira tomou da palavra e acrescentou um fator, sendo que esta medida preventiva
poderia incidir em dois fatores: por um lado, num aumento de camas, assim como num
alargamento da própria rede das residências; por outro, o desenvolvimento de mecanismos
fiscais que impeçam a inflamação do preço das rendas. Depois de terminada a intervenção
de Xavier Vieira, João Rodrigues referiu que teria pensado inserir nas duas dimensões mas
que daria um maior foco à questão das residências pelo motivo de que a questão da
habitação na sua globalidade não é um problema específico dos estudantes, é um problema
global da sociedade civil. Acrescentou que colocar matérias específicas a estudantes de
ensino superior ao nível de uma inscrição no orçamento de estado, de uma inscrição fiscal
ou de uma dedução fiscal poderá, ao nível da opinião pública, ser mal visto. Apesar do
receio indicado, João Rodrigues indica que se encontra totalmente disponível para adicionar
os dois fatores citados por Xavier Vieira.
Fernando Pimenta (AEFAUP), tomou a palavra, congratulando a apresentação desta moção,
visto que é um grave problema que se tem vindo a sentir. Assim, questiona João Rodrigues
acerca da implementação das fontes relativas aos dados apresentados na sua moção, sendo
que João Rodrigues responde afirmativamente à adição das mesmas.
Mafalda Escada (AEFCSH) propôs que nesta moção fosse incluído um apelo vincado à
regulação do alojamento local e temporário que permitisse responder a esta crise não só
para os estudantes mas também para as pessoas que são afetadas por esta realidade.
Também questionou João Rodrigues acerca das alternativas e mecanismos a que se refere
na última frase da moção apresentada. João Rodrigues começou por esclarecer que numa

primeira fase deverão ter uma posição construtiva com os diversos agentes políticos,
podendo passar por um protesto simbólico, por uma iniciativa conjunta ao nível da
comunicação social ou por uma ação de rua. Relativamente à adição do apelo na moção,
João Rodrigues referiu que concorda com a adição do apelo indicado.
Depois da alteração da moção, o presidente da mesa tomou da palavra afirmando que se
excedeu o tempo regulamentar e que se iria seguir pela ordem de trabalhos. Pediu ainda à
organização para acelerar o processo e chamar todas as organizações ao auditório.
João Rodrigues apresentou a moção atualizada e explicou todas as alterações realizadas.
Afirmou ainda que o ponto rasurado era um ponto que estaria desatualizado relativamente
ao que tinha sido uma posição no último encontro nacional de direções associativas e,
sendo assim, a sua manutenção não faria qualquer sentido.
O presidente da mesa questionou o plenário se havia algum pedido de esclarecimento às
alterações apresentadas, sendo que não existiu nenhum. A mesa deu por encerrado o
período de apresentação de moções e solicitou à organização o fecho das portas para se
proceder à contagem das associações presentes. De seguida, foi pedido a todas as
associações que levantassem as guias de voto, de modo a proceder-se à contagem do
número de votantes, estando sessenta associações devidamente credenciadas no Plenário
do ENDA.
Assim sendo, procedeu-se à votação da moção “Pelo combate ao desperdício e perdas
alimentares nas Instituições de Ensino Superior portuguesas”, sendo que foi aprovada com
cinquenta e um votos a favor, oito abstenções e um direito de não voto. Seguiu-se a votação
da segunda moção, “É urgente reverter a realidade do mercado de arrendamento
estudantil”, tendo sido aprovada com cinquenta e sete votos a favor, duas abstenções e um
direito de não voto.
Após o presidente da mesa questionar a audiência acerca de possíveis perguntas e não ter
obtido qualquer resposta, deu por encerrado o Plenário B intitulado de Ação Social.

Plenário C - Metas 2020 - Pós 2020
Por volta das dezassete horas, João Pedro Leite (aeEES), deu início ao Plenário C - Metas
2020 - Pós 2020 e procedeu à apresentação dos elementos da mesa. Após apresentação da
constituição da mesa, procedeu-se à chamada das diversas associações.

O presidente da mesa indicou que deu entrada de duas moções para este plenário. Desta
forma, convidou a proponente Ana Luísa Pereira da Federação Académica do Porto para
apresentar a moção “A Estratégia Europa 2020 - o papel do ensino superior”. Depois de
apresentada, o presidente da mesa declara aberto o período de esclarecimento.
João Cardoso (FNAEESP) relembrou o plenário que não se deve esquecer as metas que já
foram estabelecidas com a Europa para 2020 para o Ensino Superior e colocou uma questão
relativa à inclusão de algumas considerações, nomeadamente, no que toca o acesso ao
ensino superior, os cursos profissionais, entre outra gama de oferta formativa ao nível do
ensino secundário, não permite o ingresso no Ensino Superior, tal como indicado num dos
relatório sobre o estado da educação do Conselho Nacional da Educação, e também, por
exemplo, a suspensão do programa retomar. Ana Luísa Pereira (FAP) indicou que não referiu
qualquer das questões indicadas visto que o movimento associativo já apresenta várias
propostas que ajudarão a atingir as metas citadas. Como não houve mais nenhum pedido de
esclarecimento o presidente da mesa deu por encerrado a apresentação desta moção.
De seguida, foi chamado o proponente da moção “Uma análise dos estudantes ao Plano
Nacional de Reformas - Ensino Superior”. João Videira (aeISEP) solicitou um pedido de
intervenção e referiu que os estudantes de Ensino Superior devem apresentar um papel
ativo naquele que será o desenho do próximo quadro europeu dos fundos comunitários
para o 2030. De seguida, João Rodrigues apresentou a moção indicada anteriormente. O
presidente da mesa questionou o plenário sobre a existência de pedidos de esclarecimento.
Catarina Dias (AEFMUP) referiu a existência de alguns erros relativamente à redação da
moção e indicou também que, ao contrário do referido na primeira página da moção, o
financiamento global aumentou. João Rodrigues indicou que foi feita uma comparação
entre o regulamento de atribuição de bolsas 2014 e o regulamento de atribuição de bolsas
atual, referindo que o financiamento global diminui no comparativo 2014 e 2017. Catarina
Dias indicou que não estava esclarecida visto que no documento apresentado quando é
referido o valor do financiamento global este se refere ao valor total que é gasto nas bolsas.
João Rodrigues confirmou o indicado pela Catarina Dias e acrescentou que o financiamento
global em 2017 aumenta visto que o número de créditos que é necessário para uma pessoa
transitar e ter de voltar a ter bolsa diminui, sendo que esta diminuição faz que o número de
pessoas aumente, consequentemente, aumenta o financiamento global. No passado este
facto não se verificou porque, apesar de não haver mais pessoas no sistema, não se gastou

mais pelo facto de se ter tirado as majorações das tipologias familiares. Catarina Dias referiu
que continua a não estar esclarecida pois não percebia as contas indicadas pelo João
Rodrigues.
Seguidamente, João Cardoso usou da palavra e indicou que o Conselho para a
Internacionalização do Ensino Superior (CIESP) não é criado pelo Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES) mas sim pela Resolução do Conselho de Ministros
nº47/2015. Relativamente ao CIESP indicou que já foi dada uma resposta no Encontro
Nacional de Direções Associativas realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro em junho de 2016 e, posteriormente, as conclusões desse ENDA foram apresentadas
à tutela, sendo que esta indicou que não apresentava a intenção da criação do CIESP,
sugerindo assim a eliminação do mesmo na moção apresentada. João Rodrigues indicou que
quando se refere ao RJIES, refere-se no sentido em que o mesmo indica que este tipo de
estruturas devem ser criadas com o objetivo de fomentar a internacionalização e referiu
também que não se encontrava convencido pelo facto da tutela indicar que não se deve
avançar com a criação de um conselho que é uma atribuição do estado prevista no RJIES.
João Cardoso indicou que não se encontrava esclarecido e que continuou a considerar a
mesma situação visto que já foi obtida uma resposta por parte da tutela. De seguida, referiu
que o ensino superior politécnico tem apresentado trabalho acerca da modernização do
mesmo e que para o seu desenvolvimento não é só necessário o terceiro ciclo de estudos
mas também é necessário uma comissão de trabalho com todos os politécnicos, sendo que
esta já se encontra constituída. João Rodrigues indica novamente que relativamente à
primeira questão não concorda com a opinião do João Cardoso, porém está disponível para
a eliminação desse ponto. Relativamente ao segundo ponto, indicou que juntamente com o
João Cardoso iria indicar uma proposta de redação.
Diogo Pimenta (AEFEUP) questionou o princípio da moção sendo que estavam a ser
colocadas propostas que se baseavam num plano nacional de reformas, num plano que o
governo implementou e que não convidou os estudantes do ensino superior para
contribuírem com as suas opiniões, indicando assim que terá mais sentido recorrer a essas
mesmas opiniões não através de um plano nacional de reformas mas sim de moções
independentes do mesmo. João Rodrigues referiu que não concorda com a proposta
apresentada. Catarina Dias (AEFMUP) questionou qual era a pertinência da colocação da
criação do estatuto global do estudante investigador, sendo que no ENDA passado tinha

sido aprovada a criação do estatuto do estudante investigador. João Rodrigues referiu que o
facto de este já ter sido criado, faz com que haja a necessidade de resgatar todas as
posições relativas a esta temática.
João Pedro Louro (AAL) questionou acerca da forma que o movimento associativo nacional
apresentou este posicionamento junto da tutela, uma vez que o ENDA tem demonstrado
inúmeras vezes o problema indicado. Questionou também se se devia priorizar as posições
do movimento associativo nacional para que perante a tutela se conseguisse definir aquelas
que são prioridades e não apresentar um documento que se desenvolva em diversos
objetivos e que, claramente, têm níveis de prioridade diferente. Assim, também questionou
se uma proposta individual sobre o RJIES não teria mais importância do que uma proposta
única e extensa. João Rodrigues respondeu que apesar de serem apresentados vários
documentos com temáticas abrangentes, não impedia que outros documentos fossem
apresentados, reconhecendo, simultaneamente, a diferença de prioridades que devia ser
atribuída a cada um, nomeadamente, quanto aos fóruns onde seriam apresentados. João
Louro manifestou que não estava esclarecido e acrescentou que face ao ponto de vista
apresentado pelo João, algumas posições aprovadas e indicadas pela AAL também poderiam
ser consideradas. No entanto, explicou que a referência que fez na sua posição, diz respeito
ao modo como têm decorrido as reuniões com a tutela e as respostas que se tem obtido.
João Rodrigues reafirmou a importância do Plano Nacional de Reformas discordando assim
com João Louro. Ambos fizeram intervenções finalizando os seus pontos de vista,
reafirmando as intervenções realizadas anteriormente.
A mesa prosseguiu os trabalhos questionando a audiência sobre mais pedidos de
esclarecimento ao proponente. Maria João Pinheiro (AEFDUP) questionou sobre a pretensão
apresentada neste plano em que a FAL defende o aumento do número de vagas do
contingente geral em cursos do Ensino Superior, quando existe informação recente da
Direção-Geral do Ensino Superior que indica a existência de alunos que se candidatam ao
Ensino Superior e que não têm sido colocados, ficando fora do sistema, por falta do número
de vagas. João Rodrigues indicou que não pode haver o mesmo número de vagas em todos
os cursos, mas existem áreas de formação que apresentam oportunidades de alargamento
dos mesmos.
Filipe Alves (AEFLUP), tendo em conta o penúltimo ponto apresentado nas conclusões da
formação, questionou quais seriam as variáveis financeiras referidas na moção e

relativamente à atividade do “Study in Portugal” questionou como é que o incentivo à
formação de Start Up iria contribuir para a supressão de falhas setoriais e regionais. João
Rodrigues relativamente à primeira questão referiu que as variáveis apresentadas seriam
variáveis que se podiam usar ao nível da contribuição direta ou ao nível da revisão da lei do
financiamento. Quanto à pergunta da Startup, João Rodrigues respondeu que, conhecendo
o processo de formação e crescimento de Start Up, estas acabariam por se tornar pequenas
e médias empresas, dinamizando o emprego e o desenvolvimento financeiro local.
Ana Luísa Pereira (FAP) solicitou pedido de intervenção, indicando que não querendo repetir
alguns dos argumentos já referidos, explicou que a visão sobre esta temática estava
intimamente relacionada pela forma como vê o ENDA e o seu objetivo. Indicou também que
o ENDA deve ser um espaço de discussão política, mas deve sobretudo ser um espaço
estratégico e que, por isso, a moção deve ser elaborada até à sua terceira página, anexando
o Caderno Reivindicativo realizado e aprovado em ENDA de março. João Rodrigues
apresentou disponibilidade para alterar os pontos da sua moção indo ao encontro daquela
que é a visão do movimento. Ana Luísa não se sente confortável com o facto de existirem
pontos que sejam alterados, uma vez que, assim formar-se-ia uma nova moção. Acha
pertinente a análise ao plano de reformas, mas que não deveria ter sido realizada neste
molde, porque vai muito no sentido das posições aprovadas anteriormente. Questionou,
ainda, se o João estava de acordo com a existência do numerus clausus. João afirmou que
não concorda com a interpretação da eliminação do número de vagas, mas defende o
alargamento do números de vagas. A existência de vagas existe até para garantir a
sustentabilidade do sistema. Ambos realizaram diversas intervenções sem alteração do
posicionamento indicado anteriormente.
Bruno Coucelo (AEFCL) questionou se não seria pertinente a inclusão do facto de o
movimento associativo nacional não ter sido consultado para a elaboração do plano
nacional de reformas. João Rodrigues concordou com a intervenção e solicitou ao Bruno a
elaboração desse ponto para acrescentar à moção. Bruno Coucelo questionou também se
não é importante realizar uma análise cuidada do plano nacional de reformas. João
Rodrigues indicou que há delegados que defendem que esse estudo não deve ser muito
extenso e outros que defendem o contrário, assim optou por um método intermédio.
Pedro Pinto (AAULP), concordou com a avaliação do RJIES, no entanto, focando a sua
questão quanto ao regime fundacional evidência o facto de serem apresentados dados

concretos que comprovem a necessidade de alteração do regime fundacional e do RJIES e se
não o pretendes alterar qual o motivo da avaliação dos mesmo. João Rodrigues indicou que
deve ser analisado para que, posteriormente, possa ser tomada uma decisão relativamente
à alteração ou não do mesmo.
A mesa para o último pedido de esclarecimento João Pedro Videira (aeISEP), tendo este
pedido um esclarecimento quanto ao último ponto do financiamento apresentado na
moção. João Rodrigues referiu que já tinha explicado este ponto num dos pedidos de
esclarecimento solicitado anteriormente.
O presidente da mesa propôs a suspensão dos trabalhos para jantar. Mónica Carneiro
(AEFPCEUP) indicou que seria melhor fazer uma pausa para que os proponentes das moções
apresentadas fizessem as alterações necessárias e que, posteriormente, se realizassem as
votações das mesmas. O presidente da mesa indicou que se ia efetuar uma pausa de quinze
minutos para se fazer as alterações das moções.
O presidente da mesa retomou os trabalhos e pediu aos proponentes que apresentassem as
alterações efetuadas. João Rodrigues indicou que a votação da moção da qual é proponente
não deveria ser efetuada ponto a ponto mas que deveria ser votada na sua generalidade.
De seguida, a mesa indicou que as moções iriam ser votadas na sua íntegra, desta forma
solicitou à organização que fechasse as portas para proceder à contagem das associações
presentes, estando sessenta e três associações devidamente credenciadas no plenário do
ENDA.
Deste modo, procedeu-se à votação da moção “A Estratégia Europa 2020 - o papel do
ensino superior”, sendo que se aprovou a moção com cinquenta e três votos a favor, zero
votos contra, nove abstenções e um direito de não voto. Seguiu-se a votação acerca da
segunda moção, “Uma análise dos estudantes ao Plano Nacional de Reformas - Ensino
Superior”, tendo sido chumbada com treze votos a favor, quarenta votos contra, nove
abstenções e um direito de não voto.
Findado o período de votações, o presidente da mesa solicitou à organização a abertura das
portas e abriu o período de considerações finais. Não havendo qualquer intervenção, a
mesa deu por encerrado os trabalhos do Plenário C.

Plenário D - Órgãos Nacionais

O Presidente de Mesa, João Pedro Videira, deu início ao Plenário D - Órgãos Nacionais e
procedeu à apresentação dos elementos da mesa, devidamente credenciados.
O Presidente da Mesa abriu um período de uma hora para a entrega de candidaturas dos
membros representantes dos estudantes do subsistema universitário no Conselho Nacional
de Educação e no Conselho Consultivo da A3ES. O período de entrega de candidaturas
termina pelas 22h15 e só poderão ser submetidas candidaturas de alunos do ensino
superior universitário.
Terminado o tempo previsto, o Presidente de Mesa informou que o tempo para entrega de
candidaturas para ambas as eleições se havia esgotado, existindo apenas as candidaturas de
João Louro, AAL, para o CNE e Bruno Alcaide, AAUM, para o Conselho Consultivo da A3ES. O
Presidente da Mesa chamou ambos para apresentarem as suas candidaturas. Após
exposição de João Louro, a Mesa questionou se algum elemento do plenário teria algum
pedido de esclarecimento a colocar, sendo que João Rodrigues da FAL, afirmando que a
candidatura apresentada por João Louro tinha bastantes semelhanças com a candidatura
apresentada por André Pereira há dois anos atrás, perguntou se quanto às motivações
apresentadas a candidatura não se deveria pautar por objetivos diferenciadores, por cada
um ter motivações pessoais certamente diferentes. João Louro reafirmou que existe um
conjunto de objetivos que serão objetivamente iguais e que, por isso, estão presentes em
ambas as candidaturas. João Pedro Videira, Presidente da mesa, pediu a Bruno Alcaide para
proceder à apresentação da sua candidatura, não tendo havido pedidos de esclarecimento
colocados pelo plenário.
Decorrida a votação, João Louro da AAL é nomeado representante dos estudantes do
Subsistema Universitário no CNE, com 15 votos brancos, 4 votos nulos e 22 votos a favor, e
Bruno Alcaide 2 votos brancos, 3 votos nulos e 36 votos a favor como representante dos
estudantes do Subsistema Universitário no Conselho Consultivo da A3ES.
Rodrigo Teixeira pediu apenas para fazer uma intervenção final, quanto às informações que
enviou para organização relativas à sua representação no CCJ e do CCIPDJ, pedindo que
fosse apresentado o slide 9 da sua apresentação para nomear como atividade de grande
importância o lançamento por parte do Governo do Orçamento Participativo Jovem 2017,
aprovado em Conselho de Ministros a 7 de setembro.

O Presidente da Mesa anuncia o encerramento dos trabalhos do dia 9 de setembro pelas
23h, informando que os mesmos serão retomados no dia seguinte pelas 11h.

Plenário E - Financiamento e Organização do Sistema de Ensino Superior

O Plenário iniciou pelas 11h. Verificada a não existência de quórum, o mesmo plenário terá
início pelas 11h30. José Diogo Pimentel, FAP, enquanto presidente da mesa retomou os
trabalhos do plenários pelas 11h30. Procedeu-se à chamada das associações devidamente
credenciadas para levantamento das guias de voto. O presidente da mesa indicou que
durante o período da chamada se aceitariam pedidos para intervenção. Terminada a
chamada das associações, José Diogo Pimentel pediu a Ana Luísa Pereira para vir apresentar
a moção submetida pela FAP,  Propina Máxima a aplicar nos anos letivos 2017/2018 e
2018/2019. Ana Luísa Pereira referiu que o Movimento Associativo Nacional tem vindo a
denunciar a ilegalidade que sucessivamente está a ser cometida ao fixar o valor das
propinas, uma vez que tem vindo a ser usado pelas instituições de ensino superior para
cálculo do valor da propina máxima um índice de preços no consumidor que não é o mais
adequado - usando a expressão do próprio Instituto Nacional de Estatística.
Compreendendo a complexidade, morosidade e consequências que os processos
administrativos, legislativos e, eventualmente, judiciais, necessários para repôr a situação
de legalidade no que diz respeito aos anos letivos 2016/17 e anteriores, podem implicar, na
postura construtiva em que o Movimento Associativo Nacional tem sempre preferido
trabalhar, entendemos que a situação para os anos letivos de 2017/18 e seguintes pode ser
corrigida com facilidade sem influenciar, nem conceder a interpretação da (i)legalidade
relativamente aos anos anteriores. Ana Luísa Pereira referiu que este deve ser um princípio
reafirmado com esta mesma moção. Terminada a apresentação, o presidente da mesa
questionou se algum membro do plenário queria colocar pedido de esclarecimento. João
Rodrigues, FAL, apresentou o seu pedido de esclarecimento, desde logo, afirmando que a
questão de propinas tem aproximado todos os elementos do plenário, no entanto, a forma
como a temos abordado poderá não ser a mais correta. Sobretudo porque o movimento
associativo tem afirmado a ilegalidade do valor aplicado, o que não se traduz numa verdade,
uma vez que o próprio INE e o Provedor de Justiça a quem foi solicitado parecer sobre a
questão, indicam que podem existir índices mais corretos para cálculo do valor de propina,

mas o atualmente aplicado não se enquadra como ilegalidade. A mesma questão foi
abordada em reunião com a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
João Rodrigues perguntou a Ana Luísa Pereira se estaria disposta a rever o modelo de
financiamento do Ensino Superior, tal como a Secretária de Estado se mostrou disponível a
realizar através de um grupo de trabalho, deixando cair a forma como tem sido
apresentada.
Ana Luísa Pereira referiu que a FAP já tinha solicitado essa mesma revisão do modelo de
financiamento no passado e que existe uma estratégia muito clara de através desta moção
colocar o assunto do valor da propina de forma responsável, tendo por salvaguarda a
palavra de agentes no sentido de identificarem formas de cálculo de propinas mais justas.
Ana Luísa refere que esta é uma questão técnica e que, por isso, deve ser imediatamente
corrigida e que não deve ficar no âmbito de uma revisão geral, porque esta solicitação é
para uma aplicação imediata.
João Rodrigues voltou a reforçar a ideia apresentada, não estando esclarecido face à
resposta dada à sua questão. Acrescentou que nos últimos meses o Movimento Associativo
apresentou esta reivindicação obtendo sempre a mesma resposta. João Rodrigues disse que
nos últimos meses o posicionamento relativo a esta questão também mudou, porque no
passado se afirmou a ilegalidade do valor atualmente aplicado e que agora é uma questão
de maior justiça técnica. Terminando a sua intervenção João Rodrigues perguntou à Ana
Luísa Pereira se acha que o modelo de financiamento deve ser revisto de forma mais geral,
ou se prefere que para o OE 2018 apenas se proceda a esta alteração muito particular. Ana
Luísa Pereira referiu que prefere defender uma alteração que trará resultados positivos e
mais justos para os estudantes no curto prazo, do que apresentar uma proposta, como a
FAL apresentará emENDA, apenas solicitando o congelamento de propinas, sendo este
posicionamento agravado, uma vez que refere não perceber o rumo que a FAL pretende
seguir, tendo apresentado no início do ano o movimento Rumo à Propina Zero, e agora
apenas solicita o congelamento do valor de propina. João Rodrigues retorquiu que o
movimento não foi criado em exclusivo pela FAL e que foi acompanhado por outras
associações presentes no plenário do ENDA. O presidente da mesa deu a palavra a João
Pedro Gomes, AEISA, que referiu que a estratégia da FAP não é clara, uma vez que toda a
ideia apresentada na moção, baseada num parecer que refere a ilegalidade do valor
aplicado, parecer que não é do conhecimento do ENDA. João Pedro Gomes, após a ideia

inicialmente apresentada, pergunta se face à moção apresentada a FAP não pretende ir
mais além no sentido de defender a sua gratuitidade, se é passível de ser alterado o valor da
propina para o ano letivo 2017/2018 estando num período próximo do início do ano letivo,
e se o movimento associativo esteve a defender uma ideia que erradamente se indicou ao
plenário como enquadrando uma ilegalidade. Ana Luísa Pereira respondeu que a FAP quer
seguir este caminho para a gratuitidade, implementado uma alteração em tempo curto e,
desde já, representando uma defesa dos direitos dos estudantes e que esta está
salvaguardada num parecer do INE que indica que esta forma de cálculo que se defende na
moção é a mais justa. João Pedro Gomes, FAP, diz que não percebe a forma como a FAP
defende esta ideia e que não parece responsável a forma como tem sido apresentada. João
Rodrigues, FAL, interveio para novo pedido de esclarecimento, questionou Ana Luísa se
sobre a estratégia a aplicar estaria disposta a realizar uma manifestação de rua e de
posicionamento público para defender a revisão geral da lei de financiamento do Ensino
Superior. Ana Luísa Pereira, FAP, respondeu afirmando que estaria disponível para
defender, mediante diversos meios e formas, a revisão do financiamento de forma geral,
mas que pretendia que a moção apresentada introduzisse uma alteração no imediato. Não
havendo mais pedidos de esclarecimento, o presidente da mesa pediu a João Rodrigues,
FAL, para apresentar a moção Taxas e Emolumentos no Ensino Superior. João Rodrigues
referiu que nos últimos anos as Instituições de Ensino Superior têm recorrido cada vez mais
a receitas próprias de forma a colmatar a diminuição do financiamento do Ensino Superior
público por parte do Estado. Uma das fontes de receita própria das IES, que tem servido
este propósito, são as taxas e emolumentos complementares. O aumento deste tipo de
mecanismos leva a um acréscimo dos encargos financeiros que os estudantes e as suas
famílias têm de suportar, resultando em mais barreiras à frequência no Ensino Superior,
contribuindo tanto, para os valores atuais do abandono escolar, como um obstáculo
aquando o ingresso. Referiu que neste sentido é imperativo travar este meio de propina
encapotada, que vem aumentar as dificuldades no acesso ao Ensino Superior, contrariando
a muito necessária democratização do mesmo. O Ensino Superior constitui um serviço
público de grande interesse a nível do progresso científico, cultural, tecnológico e social do
País. Apresentou para finalizar as conclusões que se devem retirar desta moção,
nomeadamente, a eliminação de alguns custos, bem como a isenção de qualquer taxa e
emolumento para Bolseiros de Ação Social ao abrigo do RABEEES.

João Pedro Louro solicitou pedido de esclarecimento, referindo que em ENDA passado, em
conjunto com a FAL, lançaram o desafio para que esta temática fosse revista com urgência.
João Louro perguntou se, uma vez que o movimento associativo já se posicionou face à
temática, se a moção deve ser alterada para uma exigência à Secretária de Estado de uma
resposta para a revisão da tabela de taxas e emolumentos. João Rodrigues, FAL, considerou
positiva a forma como foi apresentada essa visão e mostrando-se disponível para alterar a
moção, convidou a AAL a ser subscritora dessa mesma moção com as devidas alterações
incluídas. João Louro, AAL, respondeu positivamente ao convite endereçado. João Rodrigues
sugeriu, então, que no período de intervalo dos trabalhos se retirassem os últimos dois
parágrafos e que a tónica fosse colocada no sentido indicado por João Louro. Não havendo
mais pedidos de esclarecimento, a mesa pediu a João Rodrigues para apresentar a moção
Financiamento do Ensino Superior – A realidade para o OE2017. João Rodrigues referiu que
o que se pretende com esta moção é existir uma discussão sobre o próximo Orçamento de
Estado, a mesma preveja a limitação do valor de propina a cobrar nos cursos não
conferentes de grau, e dos 2.º e 3.º ciclos de estudos, que os deputados à Assembleia da
República procedam à criação de um projeto de resolução que recomende ao Governo
português o aumento do financiamento do sistema de Ensino Superior, bem como a
respetiva avaliação e revisão. Que, neste mesmo sentido, seja criada a perspetiva de um
Plano de Financiamento do sistema de Ensino Superior - de duração não inferior a cinco
anos - salvaguardando alterações de legislatura, orientação política ou ideológica, trazendo
assim uma maior estabilidade no quadro de decisão de governo das instituições.
Que no âmbito da avaliação efetuada pela OCDE, seja criado um grupo de trabalho de
composição plural – onde os estudantes do Ensino Superior sejam incluídos – com o
objetivo de produzir um documento de avaliação e outro de alteração legislativa à Lei de
Financiamento do Ensino Superior, dando cumprimento à realidade europeia existente. A
mesa questionou se algum membro do plenário tem algum pedido de esclarecimento.
Diogo Pimenta, AEFEUP, referiu que a FAL se posiciona no movimento Rumo à Propina Zero,
e que este movimento não teve qualquer expressão ou resultado. Questionou, assim, que
alterações e mudanças traz esta moção apresentada, comparando também com a proposta
concreta e objetiva apresentada pela FAP. João Rodrigues referiu que esta moção
representa uma estratégia clara e objetiva, com a identificação de quatro pontos, com
objetivos a curto, médio e longo prazo. Diogo Pimenta, AEFEUP, questiona novamente como

face à posição apresentada pela FAP que defende uma redução, a moção da FAL é mais
justa e igualitária de oportunidades quando apenas solicita o seu congelamento. João
Rodrigues referiu que esta moção defende o mesmo princípio defendido pela FAP, mas de
forma mais responsável.
Alexandre Amado, AAC, interveio para pedido de esclarecimento, desde logo, afirmando a
sua concordância com os pontos apresentados, mas que coloca a questão se na moção
apresentada podemos ir mais longe no sentido de afirmar de forma mais afincada a
necessária redução do valor de propina e na definição clara de valores de propina para os
diferentes ciclos de estudo. João Rodrigues mostrou-se disponível para essa mesma inclusão
dessa defesa e reivindicação mais imediata. O presidente da mesa deu a palavra a João
Videira, aeISEP, que questionou se não parece uma mudança de posicionamento do
movimento associativo defender há três meses atrás a aplicação de um valor de propina
mais justo, repercutindo-se numa redução, e defender agora apenas o congelamento. João
Rodrigues disse que a FAP tem esse ponto de vista que foi apresentada oportunamente na
sua moção, mas que a FAL considera que este é o melhor caminho e que, por isso, submete
essa mesma estratégia para que o plenário considere qual o posicionamento a adotar.
Caberá ao plenário decidir qual o caminho a seguir. Ambos voltaram a reforçar as posições
em novas intervenções. João Cardoso, FNAEESP, questionou João Rodrigues se não estamos
a duplicar informação ao defender a revisão da lei de financiamento de forma generalizada
estar a defender este congelamento para o OE 2018. João Rodrigues referiu que esta moção
defende tempos diferentes para aplicação de medidas, no imediato o seu congelamento
através do OE 2018, e que na revisão da lei de financiamento se reforce a necessária
diminuição do valor de propina, rumo à sua gratuitidade.
Mariana Mota, AEFCEUP, perguntou, existindo oportunidade de negociação para a aplicação
de um valor de propina mais justo, porque devemos desistir dessa ideia por termos obtido
uma primeira resposta menos positiva, e porque considera a FAL que o congelamento é uma
melhor forma de igualar oportunidades. João Rodrigues, FAL, identificou que a proposta da
FAP é mais profunda e com resultados mais positivos, mas que estava alicerçada em
argumento que não é válido, que era o da sua ilegalidade, o que sabemos agora que não se
verifica e depende apenas de uma vontade política.
Rui Pedro Pinto, AAULP, questionou se estando definido um posicionamento em ENDA
passado com resultados mais positivos no imediato e que a FAL propõe agora alterar, se não

devemos manter a linha orientadora dos posicionamentos adotados. João Rodrigues
afirmou que esta é uma estratégia que assenta num sentido de responsabilidade, que
defende a dois tempos o seguinte: para o imediato o congelamento. Caso o provedor de
justiça tivesse afirmado que estávamos perante uma ilegalidade a FAL seria a primeira a
defender a moção da FAP. Esta solicitação do congelamento é para o OE 2018. Mas a FAL
propõe uma discussão alargada, com vários agentes, para que possamos rever o
financiamento e procurar formas de retirar esta sobrecarga aos estudantes e encontrar
formas de diminuição do valor de propina, sempre defendendo o princípio da sua
gratuitidade.
João Pedro Louro, AAL, em pedido de esclarecimento considera positivo o reconhecimento
do ENDA como espaço de definição do posicionamento do movimento associativo e
questiona se considera que a apresentação de uma moção apresentada em ENDA se deve
reger pela sensibilidade que temos do que é uma vontade política, e se a mesma se
concretizará ou não, ou se devemos apresentar moções pelo princípio de justiça que as
norteia. João Rodrigues voltou a reafirmar que o posicionamento que se defende para a
revisão do valor de cálculo não assenta num processo claro e que o argumento utilizado no
passado não é verdadeiro. No entanto, a FAL, defende o mesmo princípio de gratuitidade.
Não existindo mais nenhum pedido de esclarecimento a mesa interrompeu os trabalhos
para almoço.
Pelas 14h30, prosseguiram os trabalhos, informando a mesa que estava disponibilizada no
site a moção - 10 ANOS DE RJIES - PELA REVISÃO DA LEI N.º 62/2007 - e que seria necessário
proceder à admissão da mesma. Contabilizaram-se 51 associações devidamente
credenciadas e com direito de voto. A moção foi admitida com 50 votos a favor e um direito
de não voto.
A mesa pediu a João Cardoso para proceder à apresentação da moção - Internacionalização
do Ensino Superior. A mesa informou, também, que os pedidos de esclarecimento terão um
período máximo de um minuto e a resposta apresentada um tempo máximo de 2 minutos.
João Cardoso, FNAEESP, iniciou exposição da moção, no qual defendeu a urgência da revisão
da aplicabilidade do estatuto do estudante internacional e desenvolvimento de contactos e
esforços para uma valorização do ensino superior Português além da Ciência, em particular
no que ao recrutamento de estudantes internacionais diz respeito. Desta forma, propõe na
moção que as Federações e Associações Académicas e de Estudantes defendam junto do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a avaliação do Decreto Lei n.º 36/2014
de 10 de março devendo constar no mesmo, mecanismos que permitam às Instituições de
Ensino Superior, recrutarem de um modo mais profícuo e em sintonia, fora de Portugal. A
mesa questionou se existiam pedidos de esclarecimento. João Rodrigues, FAL, questionou se
não deveria ser retirado o ponto de defesa da constituição do CIESP, uma vez que já foi
criado o CCES e essa mesma posição já nos foi apresentada pelo Ministro e pela Secretaria
de Estado, e se o documento não deveria incluir uma visão mais específica, com medidas
mais concretas, nomeadamente, definindo um percentual de estudantes que deveríamos
alcançar em regime de mobilidade, bem como de um percentual de estudantes
internacionais. João Cardoso, reafirmou as palavras de João Rodrigues quanto à constituição
do CIESP, dizendo que o Ministro informou que o CIESP não seria constituido muito pelo
facto de ter sido constituído o CCES, mas reforçou a necessidade da constituição do CIESP,
uma vez que este continha na sua estrutura membros internacionais e que o CCES não
apresenta essa mesma constituição, que para a definição de uma política para a
internacionalização é tão importante. Quanto a medidas concretas João Cardoso referiu que
algumas instituições de ensino superior ou entidades têm promovido a sua
internacionalização através de diversos programas que foram lançados a nível individual,
mas que não existe um estudo com avaliação do impacto dessas mesmas medidas e que
defende, por isso, que exista uma identificação da situação atual do nível de
internacionalização das IES e que medidas ajudarão a uma prossecução efetiva deste
objetivo. Não existiram mais pedidos de esclarecimento. A mesa pediu a João Cardoso para
apresentar a moção - Estudante ID. A mesa informou da alteração de tempos, passando os
pedidos de esclarecimento a ter um período máximo de 2 minutos e os direitos de resposta
um tempo máximo de 4 minutos. João Cardoso prosseguiu com a apresentação,
contextualizando que foi apresentado a 9 de Maio de 2016, o Programa “Mais Ciência,
Menos Burocracia”, surgindo como uma solução para descomplicar alguns processos
existentes no Ensino Superior Português e nesse sentido aproveitar a era digital para ao
nível administrativo alterar o funcionamento de diversos processos. O movimento
associativo estudantil viu este surgimento com bons olhos, visto poder colmatar um dos
problemas que mais vinha a assolar o ensino superior e que dizia respeito ao abandono
escolar e à ausência de tratamento de dados deste flagelo por parte das Instituições de
Ensino Superior. Com este processo a ser implementado, a Direção Geral do Ensino Superior

seria capaz de daí em diante ser responsável pela sua atribuição e gestão, articulando-se
com os Institutos Politécnicos e Universidades. João Cardoso concluiu que passado um ano
sobre a implementação da fase experimental em diversas Instituições de Ensino Superior,
era importante analisar e entender o que poderá melhorar no futuro. Não existiram pedidos
de esclarecimento. A mesa pediu a João Cardoso, FNAEESP, para apresentar, a moção
Calendarização dos últimos pagamentos do Programa Retomar. Na sua apresentação João
Cardoso refere que após revisão ao RABEEES em 2015, tinha ficado mensurado no novo
texto que este diploma teria, daí para a frente, um calendário que previa o seu pagamento
aos estudantes bolseiros, auxiliando estes na gestão da verba atribuída. No mesmo sentido,
no passado verão, promulgou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o novo
despacho sobre o Programa + Superior, passando a prever igualmente a existência de um
calendário para o pagamento deste apoio. Fazendo uma análise sobre os pagamentos do
programa Retomar durante o decorrer do último ano letivo foi possível verificar um enorme
atraso na sua transferência para os seus beneficiários. Esta situação, demasiado gravosa,
ocorrida no programa “Retomar” que tinha como missão o reingresso nas Instituições de
Ensino Superior através de um incentivo, verificou-se ser um total desrespeito pelos
estudantes que tenham sido convidados a reingressar em troca de um apoio que no ano
letivo 2016/17 só terá sido disponibilizado a dias de encerrar o ano letivo. Assim, conclui
que o movimento associativo deve defender a previsão de uma data para o pagamento das
últimas bolsas do Programa Retomar. João Rodrigues, FAL, concordando com o ponto de
vista apresentado no documento, em pedido de esclarecimento perguntou se João Cardoso
estava disponível para que o documento incluísse uma data em específico para pagamento.
João Cardoso referiu que a DGES no passado apresentou ao movimento associativo um
calendário dos processos a serem seguidos para o pagamento destas bolsas, cumprindo um
processo muito rigoroso sobretudo na articulação com fundos comunitários. Assim, sendo
dificil percecionar essas mesmas dificuldades deve ser a DGES a apresentar um calendário
de pagamentos. Também porque o Programa Retomar tem um período de pagamento com
referência ao ano civil, contrariamente às bolsas de ação social que têm um pagamento
previsto desde o início do ano letivo. Não existiu mais nenhum pedido de esclarecimento.
A mesa pediu para que um representante da AEFCSH apresentasse a moção - Pela Rejeição
do Regime Fundacional nas Instituições de Ensino Superior Público.

Guilherme da AEFCSH apresenta as duas moções submetidas ao plenário defendo que estas
representam uma defesa contra a privatização e o crescente poder que entidades
particulares externas têm encontrado no seio das IES, sendo um obstáculo à afirmação das
instituições como espaço democrático livre. Transversal a todo este processo, está a
ingerência crescente de interesses privados no seio dos espaços de decisão e actuação no
ensino superior público. Refere, como exemplo, a ligação a grandes grupos económicos por
parte das individualidades nomeadas para os Conselhos de Curadores de diversas
instituições, quer sejam associações do patronato, bancos ou multinacionais. Considerou
que os interesses representados nos Conselhos de Curadores são antagónicos àqueles que
deviam nortear um ensino superior verdadeiramente democrático, público e universal, que
garanta a todas e a todos o seu direito a uma educação de qualidade e emancipatória, em
oposição a uma formação estritamente direcionada para o mercado de trabalho. A mesa
deu a palavra a Diogo Pimenta, AEFEUP, para pedido de esclarecimento. Este questiona
Guilherme, se considera que a AEFCSH adota uma postura democrática em ENDA, quando
apresenta em três ENDA consecutivos a mesma proposta contra o regime fundacional,
quando o ENDA tem sempre reafirmado o seu posicionamento favorável. Guilherme
responde que esse é um posicionamento da AEFCSH e que a todo o momento o plenário do
ENDA pode definir novos ou alterar posicionamentos.
Interveio Xavier Vieira referindo que relativamente à participação de elementos externos
nos quadros de representação das IES, ela representa um forma de interação com a
sociedade à qual as IES não podem ser alheias. Não colocando nunca em causa a missão das
IES, considerando que a moção se encontra desfasada da realidade. Reconhecendo alguns
defeitos ao regime fundacional, refere que este permitiu às IES crescer. Questionou se este
posicionamento sucessivamente trazido a ENDA se alicerça em dados estatísticos ou se é
apenas uma posição de ideologia política. Guilherme refere que a realidade das IES não
melhorou e que isso é possível ser demonstrado com os problemas que as IES apresentam,
nomeadamente, ao nível de recursos humanos e ao seus vínculos precários. Defende, ainda,
que a AEFCSH se encontra legitimidade para apresentar a sua posição de princípio para que
este tema possa verdadeiramente debatido, uma vez que não foi devidamente em quase
nenhuma instituição que adotou esse mesmo regime fundacional.
Xavier Vieira volta a questionar então porque foi uma opção das IES que adotaram o regime,
fundacional, passados 5 anos, renovarem essa mesma pretensão. Guilherme referiu que

esta é uma demonstração do poder de elementos externos em órgãos de representação,
dando exemplo do seu conselho da faculdade, equiparando quantos membros pertencem à
comunidade estudantil e quantos pertencem a grupos de interesse económicos e que não
têm um papel no quotidiano da instituição. Referiu que não faz sentido ter membros
cooptados que depois têm uma influência na gestão da faculdade para corresponder a
interesses particulares. e que estes cooptados sejam superiores ao número de membros
que trabalham na IES no quotidiano.
Eduardo magalhães, AEFEP, questiona qual o princípio de democracia defendido pela
AEFCSH, que não respeita uma vontade do plenário, depois de ser apresentada 2 vezes
consecutivas a mesma proposta e a mesma ter sido negada. Questionou, ainda, como
sustentam as afirmações presentes na moção. Refere os aspetos positivos que sentiu com o
regime fundacional na sua faculdade, nomeadamente, quanto à preparação e inserção no
mercado do trabalho. Guilherme respondeu que caminhamos para um ensino em que é o
mercado de trabalho e o empreendedorismo que prevalecem, dando atenção aos cursos
mais rentáveis. Defende, na sua exposição, que os cursos não têm que ser rentáveis. Não
existiram mais pedidos de esclarecimento.
Sara Santos, AEFLUP solicitou um pedido de intervenção defendendo a ideia já apresentada
que existem áreas mais vocacionados para o emprego, o que não quer dizer que outras não
têm que se relegadas para segundo plano. Afirmou que o ensino é um fim em si mesmo e na
área das letras, por exemplo, a realidade é mesmo muito complicada.
Diogo Rodrigues, AEFAUP, realizou intervenção afirmando que os cursos artísticos cada vez
mais passarão a obedecer às necessidades do mercado.
A mesa chamou Mafalda, AEFCSH, para apresentação da moção - Abolição da Propina.
Rui Pedro Pinto, AEULP, questiona se a proposta apresentada não deveria ser mais gradual e
consequente. Mafalda, afirmou que este era um posicionamento de princípio e não para o
imediato. João Rodrigues questionou se esta moção tem espaço temporal definido ou se é
uma questão de princípio. Mafalda esclareceu que é uma definição de princípio, sendo que
não é idílica porque é possível acontecer, como vários países o praticam.
Francisco Vieira, AEFMUP,, colocou a pergunta se não seria mais plausível, uma proposta
sem ser abrupta, tal como aquela que FAP apresenta. Mafalda afirmou que o objetivo não
seria suficiente. Rodrigo Teixeira, AAUAlg, questionou Mafalda, perguntando se esta

corresponde a uma decisão política, então, o que responderia o movimento associativo à
frente da secretaria de estado para compensar a diminuição de 300 milhões de euros.
Mafalda afirmou que essa não era a sua função, saber onde se vai cortar, prosseguindo que
não tem essa responsabilidade porque não foi eleita. Conclui que é uma questão que deve
ser defendida, porque depende de uma vontade política e deve ser feita pressão junto dos
agentes responsáveis. João Rodrigues solicitou pedido de esclarecimento à mesa,
questionando que caso não fosse aprovada, esta proposta aprovaria um posicionamento
contra a abolição de propinas. A mesa indicou que se encontravam em discussão 3 moções
sobre propinas, que irão ser votadas em alternativa. Não quer dizer que o movimento
associativo seja contra a abolição de propinas, até porque existe um posicionamento
defendido em ENDA, que defende a progressiva gratuitidade. João Rodrigues defende que
como esta enquadrada um princípio, não sendo aprovada, o movimento associativo se
coloca contra a abolição de propinas. Defende ainda que esta questão não deve ser votada
em alternativa, uma vez que a Mafalda disse que esta abolição não se deve verificar neste
OE 2018, mas sim como questão de princípio e não medida concreta. A mesa passa a
palavra a João Pedro Gomes, AeISA, referindo que reivindicar contra o fim imediato da
propina vai contra o sentido da CRP, e que isso pode não ser o mais correto. Quanto ao
ponto 3, refere que este não é o âmbito desta moção, estando desenquadrado qualquer
questão de propina com o regime fundacional. Mafalda respondeu que face aos pedidos de
esclarecimento apresentados pretende retirar os pontos 2 e 3, e manter só o ponto 1,
definindo esta moção como um posicionamento de princípio face a uma temática. A mesa
pede à organização que esta moção seja disponibilizada com as devidas alterações. Não
existiram mais pedidos de esclarecimento. Realizaram intervenções Hélder Pereira da
AEFDUCP, prestando um esclarecimento relativamente a um artigo da CRP, quanto à
aplicação de critérios de igualdade proporcional, na exata medida de diferença e condição
de cada um dos indivíduos.
Ana Luísa Pereira, FAP, refere o sentido de responsabilidade que tem de ser assumido na
apresentação de propostas que sejam exequíveis e que apresentem uma estratégia bem
pensada. João Rodrigues refere que o ENDA deve ser um espaço de discussão e de defesa de
princípios e de definição de estratégia para a sua operacionalização.
A mesa pede a Alexandre Amado para apresentar a moção 10 Anos de RJIES - Pela revisão
da lei n.º 62/2007. Aberto período para período de intervenções, João rodrigues questiona

se não estamos perante uma situação de ilegalidade por não ter sido feita a avaliação
prevista.
Alexandre Amado afirmativamente, que poderemos enquadrar esta situação como ilegal,
justificando que esta avaliação nunca foi realizada por não está definido como se faz, por
quem, com que expectativa. João Rodrigues chama à atenção para que conste na alínea a
quem vamos recorrer para análise desta situação de ilegalidade.
João Cardoso interveio referindo as muitas alterações que o RJIES sofreu desde a sua
implementação, sendo que referiu o facto dos estudantes terem sido muitos prejudicados
no que à sua representação nos órgãos de gestão, diz respeito. Concordando com a maioria
dos pontos apresentados pelo Alexandre Amando, identificando que para não terem apenas
três pontos de alterações ao RJIES descritos como mudanças que se querem implementar,
questionou se o Alexandre Amado estava disponível para remover esses três pontos e
realizar uma contextualização mais genérica, encaminhado todas as questões que são
defendidas pelo movimento associativo neste âmbito para o caderno reivindicativo,
devidamente atualizado.
Alexandre Amado considerou que quiseram traduzir as maiores preocupações nestes
pontos, mas que não são as únicas, e não por estarem presentes estes três pontos, não
exclui o resto. vem apenas complementar.
Bruno Alcaide, AAUM, questionou sobre a diferença ou o porquê da ideia apresentada das
IES sem modelo de regime fundacional, possam realizar compras fora da central de
compras. Referiu que estas situações enquadravam situações muito particulares, uma vez
que estas instituições não querendo o regime fundacional, queriam usufruir das melhores
condições dos mesmos. Referiu que estávamos a caminhar para mais um entropia,
igualando em termos de gestão quase as entidades, mas com dois modelos de
enquadramento diferentes do ponto de vista legal.
Alexandre Amado respondeu que esse era de facto um ponto muito particular, não tendo
encontrado nenhuma razão para que a IES que não têm regime fundacional não possam
aceder, ainda que respeitem princípios de boa administração.
Não existiram mais pedidos de esclarecimento.
A mesa informou que existia uma moção para dar entrada no plenário. João Rodrigues
interveio quanto à oportunidade da apresentação desta moção, uma vez que teriam
chegado a acordo quanto à realização de uma moção conjunta para defesa desta temática.

João Louro manifestou intenção de apresentar esta mesma moção a ser votada. A moção foi
admitida para discussão com 58 votos a favor, 2 abstenções e 1 direito de não voto
João Louro passou a apresentar a moção.
João Rodrigues, FAL, questionou se esta moção não estava a criar uma situação de
sobreposição sobredocumental. João Louro interveio referindo que considerava sta moção
apresentava um âmbito particular de atenção especial a uma realidade que já foi estudada e
que , por isso, é necessário ir mais além do que a proposta da FAL indica e precisamos de ser
mais exigentes quanto a uma resposta que se precisa obter com celeridade.
João Pedro Gomes, AeISA, questionou de que forma se pretende fazer uma implementação
deste processo, apesar da secretaria de estado já se ter comprometido com uma negociação
nesta matéria que nunca se chegou a efetivar. João Louro defendeu que só pela via do
diálogo conseguiremos obter um resultado positivo, sendo que, seria natural e óbvio que as
IES se iriam opor a qualquer alteração que se realizasse nesse regime.
Sem mais pedidos de esclarecimento, a mesa informou que quanto a esta matéria da tabela
de taxas e emolumentos, as propostas seriam votadas em alternativa.
Passou-se para o momento de votação das moções apresentadas no plenário.
Contabilizaram-se 62 associações presentes, sendo que se procedeu à votação em
alternativa da moção da FAP Moção: Propina Máxima a aplicar nos anos letivos 2017/2018 e
2018/2019 e ponto 2 e último parágrafo da moção da FAL, Financiamento do Ensino
Superior – A realidade para o OE2017, que contextualiza apenas a parte das propinas.
Filipe Alves, AEFLUP, interpela a mesa questionando se há direito de não voto. Ao qual a
mesa respondeu afirmativamente. A mesa explica uma vez mais que a proposta A
corresponde à moção da FAP e que a proposta B corresponde ao ponto 2 e último parágrafo
da moção da FAL. Realizada a votação foi aprovada a proposta A com 45 votos a favor,
contra os 14 votos da proposta B, tendo existido 4 direitos de não voto. O total de votantes
totalizou 63, pelo que face à contagem inicial existia um elemento credenciado a mais. Um
dos delegados manifestou que na altura da contagem se tinha esquecido de levantar a guia
de voto, mas participou nesta votação. A mesa colocou à consideração do plenário se
deveriam proceder a nova contagem ou se podiam assumir este erro, através da
intervenção do elemento credenciado. O plenário concordou em assumir a falha
identificada e prosseguir a votação.

A mesa informa que a FAL precisa de retirar o ponto 2 da moção de financiamento, bem
como o seu último parágrafo. João Rodrigues diz que coloca na adaptação, que o valor de
propina deve ter a contextualização de redução do valor de propina, tal como defendido
pela FAP. Ana Luísa refere que o último parágrafo estava dependente do ponto 2, pelo que
deve ser retirada, e não vê necessidade de colocar a contextualização realizada em moção
própria na moção da FAL, acreditando que todos os elementos do plenário estavam
conscientes do que representava a votação realizada em plenário.
De seguida, a moção da FAP foi votada na sua globalidade, sendo que foi aprovada com
quarenta e sete votos a favor, onze votos contra, duas abstenções e três direitos de não
voto.
A mesa explicou que se vai proceder à votação em alternativa da moção da AAL Moção:
Taxas e Emolumentos - Pela Urgente Articulação com as IES e o ponto 1 da moção da FAL
Moção: Financiamento do Ensino Superior - A realidade para o OE2017, sendo que a
alternativa A corresponde à moção da AAL e a alternativa B à moção da FAL. Após a
contagem de votos, foi aprovada a alternativa A com 47 votos a favor, contra os 12 votos na
alternativa B, tendo existido 4 direitos de não voto. Assim, a mesa informou que a FAL
necessita de retirar o ponto 1 da moção “Financiamento do Ensino Superior - A realidade
para o OE2017”. Posteriormente, a mesa indicou que se iria proceder à votação na
globalidade da moção apresentada pela AAL, tendo sido aprovada com 49 votos a favor, 3
votos contra, 9 abstenções e 2 direitos de não voto.
A mesa indicou que, seguidamente, se vai proceder à votação da moção da FNAEESP
intitulada ”Estudante ID”, tendo sido aprovada com 57 votos a favor, 4 abstenções e 2
direitos de não voto.
Procedeu-se à votação da moção “Internacionalização do Ensino Superior”, tendo como
proponente a FNAEESP, tendo a mesma sido aprovada com 57 votos a favor, 5 abstenções e
um direito de não voto.
De seguida, procedeu-se à votação da moção “Calendarização dos últimos pagamentos do
Programa Retomar”, tendo como proponente a FNAEESP, tendo a mesma sido aprovada
com 57 votos a favor, 3 abstenções e três direito de não voto.
A mesa prosseguiu os trabalhos com a votação da moção “Pela Rejeição do Regime
Fundacional nas Instituições de Ensino Superior Público”, tendo como proponente a

AEFCSH, tendo a mesma sido aprovada com 47 votos a favor, 12 abstenções e dois direito
de não voto.
Passou-se à votação da moção “Moção: 10 Anos de RJIES - Pela revisão da lei n.º 62/2007”,
tendo como proponente a AAC, aprovada ponto por ponto. Passou-se à votação do ponto A,
tendo o mesmo sido aprovado com 57 votos a favor, 5 abstenções e um direito de não voto.
Passou-se à votação do ponto B, tendo o mesmo sido aprovado com 58 votos a favor, 4
abstenções e um direito de não voto. Passou-se à votação do ponto C, tendo o mesmo sido
aprovado com 41 votos a favor, 4 votos contra, 17 abstenções e um direito de não voto.
Finalizou-se com a votação do documento na globalidade, tendo o mesmo sido aprovado
com 57 votos a favor, 5 abstenções e um direito de não voto.

Plenário F
Carlos Neto (AAUAV), deu início ao Plenário F - Medidas Conjuntas e procedeu à
apresentação dos elementos da mesa devidamente credenciados.
Após apresentação da constituição da mesa, procedeu-se à chamada das diversas
associações. O presidente da mesa deixou à consideração do plenário duas notas, sendo a
primeira, se o plenário se sentia confortável em não votar a admissão da moção “Pela
extensão da praxe solidária a todas as instituições de ensino superior” tendo em conta que
o email havia sido enviado dentro dos prazos definidos apesar de não conter o anexo com a
moção, e a segunda nota fazia referência à AAUE ter demonstrado o interesse em
abandonar o plenário mais cedo apesar de fazer parte da elaboração do anexo 1 do
relatório “Pela comissão do bem estar animal”, tendo feito o pedido para que este fosse
apresentado primeiramente na ordem daquele plenário. Ambos foram aprovados pelo
plenário, passando a palavra à AEICBAS, o relatório versa em 3 fases, em que contexto os
estudantes têm os animais domésticos, contexto didático e contexto lúdico. Havia sido
redigido um inquérito pela comissão e enviado às diversas federações académicas, de onde
resultou um relatório consistente apesar das suas falhas, mas que contém dados suficientes
para ser alvo de reflexão, cedendo a palavra ao plenário para colocar questões à comissão.
A AAUALG optou por não realizar nenhuma questão, usando a sua intervenção para
parabenizar a comissão.

O presidente da mesa deu seguimento ao plenário passando para a apresentação das
moções pela ordem que figuravam no site, chamando ao púlpito a académica de Lisboa para
a moção “Estatuto estudante do ensino superior” da académica de Lisboa. Tomou da
palavra o representante da AAL, este comunicou que havia feito uma versão mais atualizada
do documento, passando a explicar que esta moção já vinha de outras edições do enda,
sendo uma compilação de vários estatutos de estudante de universidades nacionais, com o
intuito de harmonizar os estatutos e garantir a igualdade de oportunidades aos estudantes,
sendo um dos objectivos passar a responsabilidade à tutela para que estes criem um grupo
de trabalho com o objectivo de analisar os diversos estatutos especiais e garantir as
condições mínimas para os regimes especiais crie um documento uniforme e o segundo
ponto, a criação dos estatutos de regimes especiais num único documento.
A FAL tomou da palavra para pedido de esclarecimento. Começa por afirmar que os seus
pontos positivas são a redação e o propósito da mesma, enfatizando que na reunião com o
Ministério já tinham falado com a Ministra a dizer que as suas intenções eram neste âmbito,
na criação de um documento do estudante do ensino superior único. No entanto, refere que
no último ENDA, por sugestão da FAP ficou uma nota na moção do estatuto do estudante
investigador, onde indicava que o Ministério deveria dar finalidade a uma reivindicação do
MAE: a de criação do Estatuto do Estudante do Ensino Superior. Além disso, refere que em
2014, no mesmo fórum, tinha sido aprovado de um estatuto do estudante do ensino
superior. Neste âmbito, refere que, sem querer tirar legitimidade à moção apresentada, não
se deve estar a aprovar moções que já ficaram como notas noutras moções. Neste caso,
refere que ficou como nota de uma moção em que a FAL era proponente. Reitera que não
quer retirar a legitimidade à moção e que é uma proposta interessante e que corresponde a
algo que já tinham tido necessidade de criação, mas que não fará sentido apresentar de
novo propostas/notas que já foram discutidas, afirmando, ainda, que neste ponto, o
ENDArquivo poderá ter um papel importante. Além disso, refere que tem noção de que não
será prioridade na agenda política. Neste ponto, questiona se faz sentido esta moção estar
na agenda política falada no dia anterior.
João Pedro reconhece que este já é um assunto muito maturado pelo próprio fórum, da
parte da AAL esta maturação por parte do ENDA foi levada com especial enfoque das
comissões, isto é, que o debate deste assunto foi mais direcionada para as comissões de
trabalho que, infelizmente, não surtiram o seu trabalho. Afirma também que uma dessas

comissões foi coordenada pela AAL e que assumem essa responsabilidade. Relativamente
ao facto deste estatuto ser uma prioridade da agenda política, afirma que não acredita que
o seja, mas que este trabalho de requerer um grupo de trabalho, pressupõe requerer a
envolvência do Ministério com as estruturas académicas, num processo gradual. O passo
inicial será de análise e de identificação dos regimes especiais em todas as instituições de
ensino superior. Acredita que faz sentido a criação de um grupo de trabalho acerca deste
tema, pois, uma vez que o MAE não tem capacidades para elaborar um documento desta
dimensão através de comissões de trabalho, sendo necessária a envolvência do Ministério.
FAL dá a informação que concorda com a criação de um grupo de trabalho. No entanto,
informa que em 2014 houve um levantamento exaustivo dos estatutos existentes nas
instituições de ensino superior de cariz público e que, portanto, isto não faz sentido estar na
moção. Contudo, compreende que possam existir novos estatutos e que este levantamento
esteja desatualizado, sendo que propõe, antes, a atualização do levantamento feito em
2014.
AAL não se opõe à alteração do ponto 1 da moção para “atualizar a avaliação da realidade
atual de todos os estatutos especiais”.
Sem mais pedidos de esclarecimentos, avançou-se para a moção seguinte.
João Rodrigues apresenta a moção “Pela aproximação dos estudantes ao local de trabalho”,
começando por afirmar que o objetivo da moção é aproximar a realidade laboral à realidade
do ensino superior, salvaguardando que o conhecimento adquirido no ensino superior não
deverá ser influenciado por aquilo que o mundo de trabalho procura. Ainda assim, a oferta
pedagógica e curricular deve-se adaptar ao que o mercado de trabalho precisa. Refere que,
apesar de não ser um objetivo prioritário, parece que um simples despacho/decreto de lei,
poderá contribuir para que as instituições do ensino superior possam oferecer algo neste
âmbito, nomeadamente através de feiras de emprego - em conjunto com as associações de
estudantes/académicas, para também aproximar estas comunidades - negociação de
entidades, monitorizações pedagógicas - questionários após a saída da área formativa para
avaliar qual foi a adesão ao mercado laboral - e o planeamento destes gabinetes de
negociação e monitorização. Parece ainda importante a implementação de seminários
setoriais e formações com uma organização com as próprias instituições do ensino superior,
o que poderá contribuir para uma maior adesão ao mercado de trabalho e, acima de tudo,

um acentuar e alinhar de expectativas entre os estudantes do ensino superior, o que o
mercado laboral necessita, sem nunca barrar a liberdade do conhecimento.
Abre-se o período de esclarecimentos
Diogo Pimenta, da AEFEUP afirma que esta moção parece ser uma tentativa de influência
nos planos de atividades das associações de estudantes/académicas. Continua a explicar
dizendo que existem associações de estudantes que organizam feiras de estudantes com
muito sucesso mas que não lhe parece sensato que seja o MAE a definir se essas mesmas
associações de estudantes devem ou não fazer feiras de emprego, pois isto depende da
realidade de cada associação. Questiona o que é pretendido nesta moção, se a proposta de
concretização de atividades concretas e se isto é adequado para o MAE.
João Rodrigues explica que esta proposta está direcionada para os grupos parlamentares
recomendarem isto às instituições de ensino superior dentro da sua autonomia. E que
sugerem que as instituições de ensino superior, sob um quadro da sua autonomia, tenham
uma atitude pro-ativa na realização destes fóruns, dependendo das diferentes realidades,
mas que parece uma sinergia interessante. A organização conjunta com as associações de
estudantes é para aproximar a realização das feiras de emprego à realidade e interesses dos
estudantes. Refere que a moção não afirma o que as associações de estudantes devem/não
devem realizar.
Diogo afirma que não ficou esclarecido e que as instituições do ensino superior têm
preocupação com a empregabilidade, tendo os seus próprios gabinetes e as associações de
estudantes têm um departamento dedicado a essa área. Questiona se esta moção poderá,
efetivamente, ter impacto no futuro e se pode mudar o futuro dos estudantes do ensino
superior.
João afirma que o facto de ser recorrente, não significa que está implementado em todo o
país e que há associações de estudantes que não têm um departamento dedicado à
empregabilidade. Podem ser poucos casos, mas se o MAE tomar uma posição, que poderá
ser positivo para estes casos, vindo colmatar uma lacuna existente.
João Videira AESEP questiona o porquê da realização de inquéritos/estudo a cada 2 anos em
específico.
João afirma que o ponto 4 advém do ponto 3 e que o ponto 3 e a sua periodicidade
prende-se muito com o tipo de contratos que são existentes - mas que foi um mero sinal
indicativo que deram.

João Cardoso, FNAESP, começa por questionar se estas feiras de emprego são para ser feitas
em conjunto com o Ministério ou com as instituições.
João esclarece que o que pretende é que o Ministério recomende estas propostas às
instituições de ensino superior que, em conjunto com as associações de estudantes,
deverão concretizar.
João Cardoso afirma que tem algumas reticências pois é uma área muito alargada, em que
cada área tem uma realidade específica e que não será pertinente influenciarmos com os
planos de atividade das associações de estudantes. Afirma, também, que existe uma
incongruência pois previamente o apresentante da moção tinha dito que o Ministério tem
muitas falhas e que não as consegue colmatar mas que, no entanto, esta moção é-lhes
endereçada. Afirma, ainda, que esta comunicação com as instituições de ensino superior é
feita de forma natural pelas associações de estudantes. Afirma ainda que não compreende a
incongruência de ter dito que pode ser criado um decreto de lei, mas a seguir diz que não
parece que vá ser criado um decreto de lei.
João Rodrigues esclarece que há a necessidade de criar um decreto de lei/despacho, sendo
que um despacho é melhor pois não é vinculativo.
Avançou-se para a apresentação da moção seguinte “Repositório comum da ciência”, e não
havendo pedido de esclarecimentos foi dado seguimento à moção seguinte, apresentada
por Gonçalo Santos da AAFDL “Extensão da praxe solidária a todas as instituições de ensino
superior” onde este esclareceu que o objetivo da moção era sensibilizar os reitores das
universidades portuguesas para a realização de um despacho que promovesse uma praxe
solidária e a constituição de uma lista prioritária de instituições e associações de
responsabilidade social e cariz solidário. Foi dada a palavra a João Simões da AFML para um
pedido de esclarecimento relativamente a uma carta enviada pelo ministro da ciência,
tecnologia e ensino superior a todos os reitores das universidades e institutos politécnicos
onde este solicitava que fossem realizadas atividades alternativas à praxe enquanto formas
de integração dos novos alunos, indicado assim que não estava convicto que esta seria a
melhor abordagem e de uma forma impossível de igualar, tendo em conta que o ministério
pensava de outra forma, inquiriu ainda se julgavam o meio praxístico como a melhor
abordagem para atividades solidárias. Gonçalo Santos tomou novamente da palavra para
responder às questões levantadas, afirmando que o parágrafo específico pode realmente
ser alterado para não entrar em conflito com a carta enviada pelo ministro e que o objetivo

da moção era dar uma melhor imagem da praxe, em relação à segunda questão afirmou que
considerava que essa seria a melhor abordagem. Mariana Malta da AFPCEUP pediu
esclarecimento acerca do ponto de vista estratégico e político da moção, considerando que
enquanto associação não possuem influência na forma como estes movimentos decorrem,
podendo sim sensibilizar e dar exemplo de boas práticas, contudo institucionalmente isso
nao é reconhecido, existindo até indicações a nível reitoral de proibição de praxe dentro dos
campus e por isso gostaria de perceber de que forma aquela moção pretendia uma
mediação entre as indicações dadas pelas reitorias e as atividades praxísticas. Gonçalo
Santos, respondeu dizendo que no caso de serem as associações a desenvolverem estas
praxes solidárias, estas poderiam ser vistas de outra forma. Fernando questiona se tendo
em conta que na estrutura da associação académica da AAFDL esta possui um
departamento cujo objectivo passa por prestar acompanhamento ao estudante com
diversas atividades de integração, não estará a passar essa responsabilidade para um grupo
informal de alunos, ao que Gonçalo respondeu que é efetivamente esse departamento que
organiza essa praxe solidária. Rita Narra da AEFCSH questiona se todos os alunos que
entram na universidade precisam de uma atividade como aquela para se consciencializarem
da temática solidariedade e se essa é uma realidade que passa ao lado de todos os alunos,
necessitando estes deste choque social para valorizarem uma atividade como esta. Gonçalo
respondeu que o objetivo era incutir nos alunos um comportamento solidário, de ajudar os
outros e a que nível o podem fazer. As intervenções continuaram de ambas as partes, mas
não foram alteradas as ideias anteriormente defendidas. Diogo Salgado da AEFLUP
questiona se o objetivo da moção passa por usar a solidariedade para conseguir melhorar a
imagem da praxe, considerando que esta tem vindo a ser conotada negativamente devido
aos acontecimentos dos últimos anos. Gonçalo usa da palavra para referir que o objetivo
daquela praxe é além da integração poder ajudar o outro nestas instituições de
solidariedade, ficando o intuito de melhorar a imagem da praxe para segundo plano. Miguel
Barros da AEISCAP, fez algumas sugestões em relação ao texto da moção e parabenizou a
AAFDL pela realização desta moção. Xavier Vieira da AAUAV questionou Gonçalo Santos se
este considerava viável utilizar as instituições que representam como meio de legitimar
aquele ato dado funcionamento deste neste enquadramento. Gonçalo respondeu que não
era o objetivo legitimar as ações que não dignificam em nada as associações, assim sendo
não promover a atividade informal mas sim formalmente. João Pedro Gomes, AeISA,

contextualizou aquela que é a realidade da sua associação na promoção destas atividades
de caráter social e na qual a associação tem intervenção direta. Ações que ajudam a
sociedade, atividades que ajudam à integração. A AeISA é das poucas associações que
reconhece o conselho de veteranos com estatutos em vigor. Questionou o Gonçalo se isto
não deve depender de instituição para instituição, nomeadamente, quanto ao
reconhecimento que pretendem dar a estas entidades que regulam a praxe., porque nem
sempre é sempre vista da mesma forma. Questionou, também, o facto de em algumas IES
pela sua dimensão seria muito difícil controlar estes fenómenos. Gonçalo respondeu o que
se pretende é que isto seja estabelecido como prática geral, como uma atividade de
princípio positivo, mas que qualquer instituição poderá aplicar a cada caso concreto a
atividade mais adequada. Uma vez que estamos no início do ano letivo e já não temos
tempo de preparar esta atividade, este documento deve valer para os próximos anos. Esta
atividade deve partir das associações e da própria IES. O presidente da mesa deu a palavra a
João Rodrigues para pedido de esclarecimento. Este questionou se a associação estaria
disposta a alterar a designação apresentada para estas iniciativas, considerando que
nomenclatura adotada na moção referindo-se a praxe, não apresenta aquela que é a ideia
inicial, sendo que a praxe académica não deve ser alvo de articulação por parte das IES.
Gonçalo refere que se pode alterar a nomenclatura, querendo, no entanto, manter a sua
vertente solidária.
Tomou a palavra Edgar Simões, AEFCM, questionando se o Gonçalo está disponível para
alterar a moção para que distancie as associações de estudantes da praxe académica
propriamente dita. Gonçalo refere que pode alterar a sua estrutura, apenas garantindo que
em eventos de receção aos novos alunos existam apenas atividades de vertente solidária.
João Silva, AEIST, indicou que a moção precisa de uma redação que retire todo o contexto
de praxe, porque na atual na moção não se consegue distanciar as duas realidades.
Questionou, ainda, se não deve incluir uma recomendação, uma vez que não deve vincular
as associações através de um posicionamento do ENDA, porque qualquer associação tem
liberdade de planear as suas atividades como deve entender. Assim, deve enquadrar-se
como recomendação. Gonçalo explicitou que deve ser efetuada essa mesma alteração, para
que se compreenda o sentido do que se estava a defender e que o que se pretende é uma
vinculação das IES à realização destas atividades.

Guilherme Monteiro, AEFCSH, questionou se considerava que a prática de ações solidárias,
ajudaria a alterar aquela que é a visão atual sobre a realidade da praxe e se é isso que se
pretende. Gonçalo referiu que esta moção não visa alterar a imagem da praxe, visa incluir
atividades de integração, que para além do caráter desportivo ou cultural, possam e devam
ter um caráter solidário. Vera Vilares, AEISAC, questionou se o documento vai continuar a
referir apenas ensino universitário ou se vai ser alargado a politécnico. Gonçalo referiu que
existirá uma alteração que referia “ensino superior” de forma a englobar toda a sua
realidade.
Camila, AEFLUP, questionou se a alteração será apenas relativamente ao título, ou também
relativamente ao corpo da moção. Gonçalo afirmou que a alteração será feita no título e no
corpo da moção.
Não existindo mais questões, a mesa pediu para um representante da ANEM apresentar a
candidatura endereçada. Rita Ramalho, ANEM, referiu existir uma ausência de planeamento
da formação médica em Portugal tendo tido consequências nefastas e sem precedentes na
qualidade da formação dos recém-graduados em Medicina e, consequentemente, na
prestação dos cuidados de saúde em Portugal. Prosseguiu defendendo que a
intemporalidade dos dados que traduzem um deficiente planeamento a médio e longo
prazo dos Recursos Humanos em Saúde, permite objetivar que, mantendo a tendência dos
últimos anos, nada foi feito para melhor adequar os numerus clausus não só às capacidades
formativas das Escolas Médicas portuguesas e das Instituições de Saúde delas afiliadas, mas
também às necessidades provisionais do nosso país. Assim, entende-se que Portugal e o
Ensino Superior português devem corresponder aos objetivos supracitados, o que apenas
poderá ser feito através de uma reflexão profunda sobre o sentido da evolução do ensino
em saúde e, em particular, do ensino médico. Concluiu propondo, uma reavaliação da
pertinência de manter o contingente adicional de 15% de vagas para licenciados a admitir
nos cursos de medicina, criado pelo Decreto-Lei nº 40/2007, de 20 de Fevereiro; que se
proceda, a partir do próximo ano letivo, a uma redução fracionada e sustentada do número
de vagas nas Escolas Médicas portuguesas, número esse que deverá ser concertado com a
Associação Nacional de Estudantes de Medicina, com a Ordem dos Médicos e com o
Ministério da Saúde; que se salvaguarde o financiamento das Escolas Médicas, apesar da
redução necessária do número de vagas, com o claro objetivo de garantir a qualidade do
ensino em Medicina e na Saúde. A mesa deu a palavra para pedido de esclarecimento a

Miguel Santos, AEFFUL, questionou se no ponto 4 pretendem dizer que o financiamento
deve ser da área da saúde ou financiamento na área da saúde. Rita Ramalho, aceitou a
sugestão. Foi colocada a pergunta se o enfoque desta moção não deveria ser a garantia da
formação pó-graduada e não a diminuição dos numerus clausus. Rita Ramalho esclareceu
que o próprio Bastonário da Ordem do Médicos indicou ou referiu que os próprios serviços
já encontram algum ponto de saturação o que afeta a realidade da formação que pode ser
dada. João Rodrigues questionou Rita Ramalho para perceber em que âmbito pedem a
reavaliação do contingente adicional. Rita Ramalho refere que existem vias especiais de
acesso à formação que foram introduzidas e que a ANEM pretende que sejam revertidas.
João Rodrigues, questionou se com abertura de outras áreas de formação com possibilidade
de ingresso sobretudo na área de investigação na área de medicina, esta veio fortalecer a
área ou não, e qual o motivo para a ANEM apresentar sua reavaliação. Rita Ramalho
afirmou que as várias entidades e ligação com outras áreas de formação já foram criadas
sinergias que corresponderam melhor a esta expectativa do que esta alteração via diploma.
Não havendo mais pedidos de esclarecimento, a mesa pediu para que o proponente da
moção Igualdade de Género viesse apresentar a mesma.
Os proponentes indicaram que o objetivo seria defender, desenvolver ações e promover
práticas positivas em matéria de combate a todas as formas de discriminação e de
desigualdades de género no ensino superior, e promover a educação para a igualdade de
género nas respetivas IES, de forma a criar espaços seguros respeitadores da diversidade,
como por exemplo, debates sobre igualdade de género e espaços de partilha de
experiências, também para diagnosticar comportamentos abusivos nas IES. Não existiram
pedidos de intervenção.
A mesa solicitou que as comissões passassem a apresentar as suas informações e
conclusões, tendo primeiramente chamada a comissão Binariedade do Ensino Superior.
João Pedro Louro referiu que o objetivo seria identificar a formação que se encontra a ser
leccionada em ambos os sistemas, com a oferta educativa pormenorizada e que mais tarde
se pudesse reunir com CRUP e CCISP. A comissão não atingiu todos os seus objetivos, mas
este levantamento encontra-se efetuado e o relatório disponibilizado.
Procedeu-se à contabilização de associações devidamente credenciadas para votação das
moções apresentadas. Estavam presentes 57 associações devidamente credenciadas.

Procedeu-se à votação da Moção: Estatuto do Estudante do Ensino Superior, tendo a
mesma sido aprovada com 51 votos a favor, 5 abstenções e um direito de não voto.
Procedeu-se à votação da moção Pela aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho,
tendo a mesma sido reprovada com 14 votos a favor, 39 votos contra, 3 abstenções e um
direito de não voto. Procedeu-se à votação da moção Centros Académicos Clínicos, tendo a
mesma sido aprovada com 41 votos a favor, 15 abstenções e 1 direito de não voto.
Procedeu-se à votação da moção Repositório Comum de Ciência, tendo a mesma sido
aprovada com 54 votos a favor, 3 abstenções e um direito de não voto. Procedeu-se à
votação da moção Pela extensão da Praxe Solidária a todas as Instituições de Ensino, tendo
a mesma sido reprovada com 18 votos a favor, 28 votos contra, 9 abstenções e dois direito
de não voto. Procedeu-se à votação da moção Por uma Formação Médica de Qualidade a
todas as Instituições de Ensino, com votação ponto a ponto. Ponto 1 - 42 votos a favor, 15
abstenções e um direito de não voto. Ponto 2 - 35 votos a favor, 22 abstenções e um direito
de não voto. Ponto 3 - 32 votos a favor, 2 votos contra, 22 abstenções e um direito de não
voto. Ponto 4 - 38 votos a favor, 38 abstenções e um direito de não voto. Preâmbulo - 36
votos a favor, 20 abstenções e um direito de não voto. Votação da moção na globalidade 34 votos a favor, 21 abstenções, 1 voto contra e um direito de não voto.
Procedeu-se à votação da moção Pelo Princípio da Igualdade de Género no Ensino Superior,
tendo a mesma sido aprovada com 42 votos a favor, 14 abstenções e um direito de não
voto.

Plenário G- Plenário Final
Deu-se início ao Plenário G – Plenário Final presidiu à mesa Bruno Alcaide, Presidente da
Associação Académica da Universidade do Minho. O Presidente de Mesa deu início aos
trabalhos e indicou que a nota de imprensa se encontrava disponível do site do ENDA para
consulta por parte de todo o plenário. O Presidente da Mesa decide continuar o plenário em
detrimento da espera pela finalização da nota de imprensa. É aberto o período de
candidaturas para a organização do ENDA seguinte com a duração de 15 minutos.
Enquanto existe o período de candidaturas, a Mesa faz a chamada das AAEE para
levantamento das guias de voto.
Uma vez que a ata do ENDA de Viana do Castelo não foi submetida, não houve lugar a

votação da ata do ENDA de Viana do Castelo, tendo reforçado a informação passada no
plenário inicial.
O Presidente da Mesa indica que o período de candidaturas se encontra encerrado, só
existiu a apresentação de uma candidatura por parte da AEISCAL, tendo sido a mesma
apresentada pelo seu Presidente, Tiago Dinis. Terminada a apresentação, o Presidente da
Mesa questionou se algum membro do plenário teria algum pedido de esclarecimento a
colocar.

Teresa Valido da AEFML, apresentou a possibilidade de ser alterada a data

apresentada para os dias 9 e 10 de dezembro, respeitando o cumprimento dos 3 meses de
intervalo entre a realização dos ENDA. Tiago Dinis indicou que, pelo facto dos dois fins de
semana em relação à data de 16 e 17 de dezembro, correspondem a fins-de-semana
prolongados, o que afetará sobretudo a oferta hoteleira. No entanto, mostrou-se disponível
para proceder à alteração da data da realização do ENDA. Teresa fez chegar à mesa
requerimento para apresentação de data alternativa à sugerida na candidatura submetida
pela AEISCAL. A mesa procedeu à contagem das associações presentes, estando na sala 55
associações devidamente credenciadas. A proposta A referia-se à data de 9 e 10 de
dezembro e a proposta B às datas de 16 e 17 de dezembro. A proposta B foi aprovada com
40 votos a favor, a proposta A teve 14 votos a favor e uma associação exerceu o seu direito
de não voto.
Não havendo mais pedidos de esclarecimento, procede-se à votação da candidatura ao
ENDA, tendo sido aprovada com 52 votos a favor, 2 abstenções e um direito de não voto.
Após dados 5 minutos para finalização da proposta da nota de imprensa, colocou-se a
mesma a votação, não tendo chegado à mesa sugestões de alteração. Contabilizaram-se as
associações presentes. Estando presentes 45 associações, a nota de imprensa foi aprovada
com 43 votos a favor, uma abstenção e um direito de não voto.
O Presidente da Mesa perguntou se existiam considerações finais a fazer. Um representante
da AEFCSH manifestou interesse em realizar uma intervenção final, afirmando que o ENDA é
um espaço de discussão, mas que nas suas últimas edições tem perdido o seu caráter de
abertura e de representação, nomeadamente, referindo que o ENDA se deveria ter
posicionado pela defesa do princípio da gratuitidade do Ensino Superior através da moção
apresentada pela AEFCSH que acabou por ser rejeitada. Reforçou o pensamento do ENDA
ser um local de representação estudantil amplo e que cada associação deve sempre lutar
por aquilo que é o melhor interesse dos estudantes.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente de Mesa encerrou o Plenário Final, agradecendo a
todos os delegados a sua presença.

A Organização do ENDA Minho – 2017.

