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Exmo. Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior 
Prof. José Mariano Rebelo Pires Gago 
Palácio das Laranjeiras 
Estrada das Laranjeiras, 197-205 
1649-018 Lisboa 

Lisboa, 07 de Outubro de 2005 

 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DO ENSINO EM PORTUGAL  

Exmo. Senhor Ministro 

Permita-me, em primeiro lugar, que apresente os melhores cumprimentos. 

Esta carta surge na sequência de vários acontecimentos sociais que têm suscitado a minha preocupação como 

cidadão. 

O enquadramento legislativo actual, como é do conhecimento da V.Ex.ª, impede que os alunos que obtenham 

classificação negativa nas provas de acesso ao Ensino Superior possam prosseguir os seus estudos universitários, 

apesar de terem concluído o Ensino Secundário. A necessidade de melhorar a “qualidade do ensino” (doravante 

designada por QE) e, por inerência, dos graduados tem sido aduzida como principal argumento para justificar 

esta medida. 

Permita-me salientar que a melhoria da qualidade do ensino consegue-se actuando em múltiplos factores 

susceptíveis de o influenciar, a saber: i) infra-estruturas académicas, ii) congruência do plano curricular dos 

cursos, iii) corpo docente, iv) público alvo (alunos), entre outros.  

Conquanto se considere que o público alvo possa ter responsabilidade na QE não parece correcto condicionar o 

acesso ao ensino superior aos resultados das provas nacionais, como actualmente acontece. Uma medida mais 

oportuna seria apostar na qualidade do ensino secundário de modo a que a conclusão do mesmo sirva de 

garantia para o ingresso no ensino superior. 

Por outro lado, esta preocupação com a melhoria da QE não pode ignorar as características do corpo docente. 

Assim sendo, surgem algumas questões pertinentes: 

i) como se explica a existência de tantos doutorados em condições precárias e no desemprego quando as 

instituições (particularmente as do ensino superior politécnico) exibem um corpo docente extremamente 

precário? 

ii) como se explicam os frequentes contratos administrativos de provimento de docentes por urgente 

conveniência de Serviço (isentos de fiscalização do tribunal de contas)?  

Para comprovar esta realidade basta consultar os Diários da República (série II) dos últimos meses (e.g. 

Setembro e Outubro) onde abundam estas nomeações. 
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iii) não seria mais correcto as instituições planearem as suas actividades de modo a evitarem estas 

constantes urgências de serviço em anos sucessivos? 

iv) não seria possível detectar necessidades de contratações a tempo de se realizarem concursos sérios e 

justos? 

v) admitindo que estas nomeações (ou contratações) sejam indispensáveis, porque não incluir o Curriculum 

Vitae do contratado na publicação do despacho de modo a permitir que os eventuais interessados 

possam reclamar o lugar se demonstrarem possuir melhor condição (e.g. perfil técnico-científico)?  

vi) serão nobres os concursos para a contratação de docentes com critérios que valorizam excessivamente 

a experiência na área administrativa e pedagógica em detrimento das habilitações académicas e a 

produção científica? 

vii) se se mantiver a situação actual, como poderá Portugal contribuir para o sucesso do Processo de 

Bolonha? 

Pelas razões apresentadas, é com prazer e respeito que venho solicitar uma apreciação profunda da realidade 

actual do ensino superior.  

 

Com a máxima consideração, 

 

 

Herlander Mata F. Lima 
 
 
Cc: enviada ao Exmo. Senhor Primeiro Ministro e ao Ministério da Educação. 


