
1 
 

Excelentíssimos Senhores, Estimados Colegas, Caros Amigos, 

 

O SNESup tem sido, ao longo dos 25 anos que hoje comemora, um Sindicato 

Independente, um Sindicato de Causas. Tem sido um Sindicato ativo, dinâmico, solidário, 

íntegro e atento. E assim deverá continuar! 

 

E, como temos defendido, um Sindicato deve representar e defender os seus associados 

dando-lhes um espaço de debate e de apresentação de propostas com a força de um 

grupo, amplificando "vozes" dando-lhes uma coerência agregadora das vontades 

individuais. 

 

A comemoração do vigésimo quinto aniversário do SNESup tem neste IV Congresso um 

momento de reunião e reflexão sobre o Ensino Superior e a Ciência. 

 

O “Ensino Superior” é ensino, mas é também, entre muitas outras coisas, educação, 

formação, investigação, produção (nomeadamente de tecnologias, metodologias, 

estratégias, políticas, ideias, apreciações, análises e críticas), etc.. E tudo isto, claro, com 

um sentido “superior” e não básico e elementar. 

 

Docentes e investigadores deste Ensino Superior desempenham todas estas funções e 

são seus atores privilegiados. Constituem, assim, um centro nevrálgico do país, apesar de 

faltarem, quase sempre, as estratégias coordenadoras das potencialidades existentes. 

 

Não há outra forma de o dizer: falta um projeto para o Ensino Superior e para a Ciência! 

 

Continuam a faltar as estratégias coordenadoras das potencialidades existentes no 

Ensino Superior e na Ciência, de rendibilização dos investimentos realizados nos últimos 

anos e que sejam capazes de otimizar o trabalho realizado e as capacidades existentes, 

de lhes dar um suporte institucional e organizativo gerador de sinergias úteis. 
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Com o devido respeito, os cursos de curta duração ou cursos técnicos profissionais não 

são o projeto. O Ensino Superior não é só isto. Não pode ser só isto. Na melhor das 

hipóteses esta pode ser apenas mais uma ferramenta para que o Ensino Superior e a 

Ciência cumpram também o seu propósito. Mas não o cumprirão certamente só por si de 

forma desgarrada e desintegrada de um todo mais global e abrangente. 

 

É preciso um projeto (e que não se o confunda com uma grelha arregimentadora). É 

preciso depois uma estratégia. E é preciso definir processos para a implementar. E tempo 

para que possam dar os seus frutos. 

 

E depois é preciso tratar devidamente, e com dignidade, os docentes do Ensino Superior 

e os Investigadores. Tal não tem acontecido nos últimos anos. Há Demasiados anos. Não 

podemos fugir à realidade e ignorar as evidências. 

 

Os docentes do ensino superior e investigadores não podem andar a mendigar, 

constantemente preocupados com questões de subsistência elementar (materiais para as 

aulas, para a investigação, funcionamentos dos cursos, ou mesmo aquecimento na sua 

instituição quando os dias ficam mais frios). Não podem até mesmo estar preocupados 

em ter o suficiente para poder ter uma casa ou alimentação digna (para quem não saiba 

ou não queira saber, há, ainda em 2014, docentes do ensino superior e investigadores a 

dar (e é mesmo dar) aulas gratuitamente, ou numa situação mendiga por valores 

impróprios mesmo para outras tarefas). 

 

O país não merece os docentes do ensino superior e investigadores que tem. 

Profissionais dos mais qualificados, reconhecidos internacionalmente, que têm cumprido 

com todas as suas responsabilidades, muitas vezes muito para além do que seria até 

aceitável, mas acreditando que seriam recompensados, que o seu mérito e qualidade 

seriam reconhecidos. Muitos sentem-se agora defraudados e frustrados. Não se espante 

assim este mesmo país quando é abandonado por pessoas altamente qualificadas, que 

fizeram tudo o que lhes pediram, que aguentaram muitos maltratos, mas que se vêm 

obrigados a fugir para poder viver, encontrando noutros países a dignidade e 

consideração que os seus compatriotas não souberam dar, nem reconhecer. Está mal um 
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país que se desintegra de forma tão acriteriosa no quadro global. Bem sei que são 

palavras duras, mas seguramente muito menos duras do que a vida de Colegas que 

poderiam e gostariam estar aqui hoje para as dizer na primeira pessoa. 

 

Mas não se pense que estas são palavras miserabilistas. Não é essa a nossa pretensão. 

Queremos apenas chamar a atenção para alguns problemas que vão andando 

diariamente envergonhados e que temos a obrigação de contribuir para que possam ser 

corrigidos. 

 

Pobre país que não tem ou não quer ter quem pense, quem se preocupe com o futuro, 

quem esteja disposto a arriscar, a tentar, a falhar, a inovar, a preparar as novas gerações. 

Infeliz e curto país que pensa que tendo 17% da população que tenha frequentado o 

ensino superior está convencido que tem doutores a mais. 

 

Pobre o país que tenha governantes que não reconhecem a importância da Educação, da 

Investigação, da Inovação; que não trata com o devido respeito e dignidade os docentes 

do ensino superior e os investigadores. 

 

A este propósito não podemos deixar de mencionar algo que por aí circula de forma 

envergonhada para uma suposta revisão do Estatuto da Carreira de Investigação 

Científica, e onde se prevê, por exemplo, o fim da exclusividade para os investigadores. 

Melhor dizendo, fá-la depender da avaliação de desempenho e de uma percentagem (que 

será necessariamente mínima) a definir de investigadores que poderão aceder a esse 

prémio. Que fique aqui claro: É inaceitável! Inaceitável porque são precisas condições 

mínimas para estudar, para investigar, para pensar até. A dignidade da Ciência não se 

compadece com tiranias destas. Mas que fique também claro: nenhum docente do ensino 

superior ou investigador fica milionário com o seu vencimento. Não é o dinheiro que nos 

move, mas não podemos ter pejo em assumir que há um mínimo para que se possa dar o 

máximo e cumprir o que esperam de nós. E esse mínimo implica que a grande maioria 

esteja de corpo inteiro, em exclusividade, na investigação, e no ensino superior. E ter 

também estabilidade contratual. Para pensar, sonhar, criar, sem se preocupar com o 

demais. Não aceitamos ser indigentes altamente qualificados. É a receita para o desastre, 
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para a incapacidade de captar talento num quadro global. Quem desvaloriza tanto os seus 

não pode ficar admirado de ser também menosprezado.  

 

Bem sabemos que atravessamos um momento difícil, onde a crise se instalou há tempo 

demais. Mas precisamente por isso, este não é o tempo para aceitarmos tudo. Este não é 

um tempo para medíocres, para a falta de coragem. Ou até mesmo para soluções avulsas 

e minimalistas que hipotequem a dignidade do Ensino Superior e da Investigação, dos 

docentes e investigadores. Não é tempo para isto! 

 

É por tudo isto que temos vindo a trabalhar em prol de: 

- Carreiras do Ensino Superior e Ciência de elevados níveis de exigência, qualificação e 

responsabilidade; 

- um Ensino Superior Privado onde cada instituição tenha um corpo docente próprio e 

devidamente qualificado; 

- uma reposição salarial que reflita a dignidade das carreiras de acordo com as exigências 

que têm de ser feitas num Ensino Superior e Ciência de qualidade. 

 

É também por isso que defendemos a urgência: 

- da revisão e alargamento dos regimes transitórios dos Estatutos das Carreiras Docente 

Universitária e Politécnica, bem como a vinculação de docentes e investigadores 

promovendo a aplicação da Diretiva Comunitária visando a estabilidade contratual (e que 

fique também claro que é inaceitável, e nos deveria envergonhar, que existam docentes 

que trabalhem com contratos a termo, precários, em instituições de ensino superior e 

investigação há mais de 10 ou mesmo 20 anos); 

- defendemos também a urgência de um novo e sério modelo de financiamento (justo e 

estável) que permita o reforço das transferências do Orçamento do Estado para as 

Instituições de Ensino Superior e Ciência que nos últimos 4 anos sofreram um corte de 

mais de 30%. Volto a repetir: um corte de mais de 30% nos últimos 4 anos; 

- ou a urgência da concretização do diploma que regulará o exercício da docência e 

investigação nas instituições privadas; 
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- ou ainda a premência de que investigadores e bolseiros tenham contratos e condições 

dignas de trabalho, ou a não aceitação de redução da ciência a metade num processo 

enviesado e que larga comunidade científica reconhece errado. 

 

Mas o SNESup não poderá ficar pelo simples apagar de fogos do dia-a-dia de um Ensino 

Superior e Ciência complexo e difícil. A "nossa luta" passa também pela capacidade de 

inovar e não apenas por um qualquer "combate de retaguarda". A nossa responsabilidade 

é a de responder aos desafios do futuro, ajudando a construir novas e mais eficientes 

soluções. 

 

É preciso resolver problemas de fundo para que o imediato não seja tão premente e para 

que as soluções tenham um efeito duradouro e se tornem eficazes. 

 

Responder ao desafio da construção do futuro pode não ser fácil mas é fundamental para 

encontrarmos o futuro que queremos e não aquele que nos for imposto. 

 

O SNESup continuará a responder a estes desafios. O SNESup continuará a ser um 

Sindicato Independente, um Sindicato de Causas, um Sindicato que se carateriza pelas 

iniciativas e pelo diálogo. Um Sindicato aberto à colaboração de todos e aos contributos 

de quem quiser participar. 

 

É também por isso que agradecemos a todos por estarem presentes neste IV Congresso 

do SNESup. O nosso muito obrigado por terem aceite este desafio. Bom Congresso! 

 

 

António Vicente 
Presidente da Direção do SNESup 

13 de novembro de 2014 
Abertura do IV Congresso do SNESup 


