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Presença da FAL no ENDA Viseu 

Decorreu no passado dia 3 de junho o Encontro Nacional de Direções 
Associativas (ENDA) extraordinário, em Viseu, no qual foi discutida a revisão 
do Regimento do ENDA. A Federação Académica de Lisboa (FAL) apresentou 
diversas alterações ao Regime em vigor, das quais se destaca a alteração ao 
modelo de voto para que o mesmo passasse a compreender uma dimensão 
dual entre o voto nominal e o voto proporcional. Apesar de esta proposta ter 
sido votada favoravelmente, o novo documento regimental viria a ser 
reprovado na globalidade.   

Posteriormente, nos dias 4 e 5 de junho, decorreu o ENDA ordinário, tendo a 
Federação Académica de Lisboa apresentado inicialmente dez moções 
distribuídas pelos diferentes plenários que compuseram o Encontro 

No plenário B, relativo à Ação Social e Abandono Escolar, a FAL viu aprovada a 
moção relativa ao reforço do apoio psicológico prestado nas Instituições de 
Ensino Superior (IES), alertando para a necessidade do cumprimento do rácio 
de 1 psicólogo permanente por cada 750 estudantes, bem como para uma 
maior sensibilização para esta temática nas IES. 

Foi ainda aprovado no mesmo plenário, e por proposta do restante 
Movimento Estudantil, a proposta de avançar com a revisão do Regulamento 
de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 
(RABEEES), devendo a mesma considerar, por exemplo, a manutenção da 
elegibilidade para receber bolsa de estudos após um ano em que o 
aproveitamento curricular seja inferior a 36 ECTS, desde que o estudante 
consiga terminar o ciclo de estudos dentro do tempo previsto no 
Regulamento. 

No plenário C, que abordou o financiamento do Ensino Superior, a FAL 
apresentou duas moções, que viriam a ser aprovadas pelos delegados 
presentes. Uma das moções visava o reforço da autonomia para contratações 
realizadas pelas IES, defendendo a FAL que o valor disponível para executar 
estas contratações não deve ser limitado pela contabilização do aumento do 
Salário Mínimo Nacional. Foi ainda votada favoravelmente uma moção 
relativa ao Regime Fundacional, na qual se recomendava a alteração do 
modelo de financiamento previsto por este Regime, a adequação dos poderes 
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concentrados no Conselho de Curadores e ainda a realização de um estudo 
que dê a conhecer o impacto real das alterações introduzidas nas IES-
Fundação.  

Saíram ainda aprovadas do ENDA, por proposta do restante Movimento 
Associativo, a revisão do atual modelo de financiamento do Ensino Superior 
para que passe a contemplar o modelo de repartição proposto pela OCDE, a 
criação de um enquadramento legal que vise garantir que as taxas e 
emolumentos cobrados aos estudantes passem a estar contempladas pelo 
financiamento público das IES, e ainda a fixação do valor máximo da propina 
de 1º ciclo baseado  no valor que consta no Orçamento de Estado de 2022. 

A Federação Académica de Lisboa não apresentou moções no plenário D, 
subordinado ao Acesso ao Ensino superior, no qual o Movimento Associativo 
aprovou a uniformização da rede da oferta formativa a nível nacional, segundo 
uma lógica de distribuição territorial que não prejudique a oferta nos grandes 
centros urbanos. 

No plenário E, referente à Internacionalização, o Movimento Estudantil 
aprovou a recomendação do reforço das bolsas concedidas pela Agência 
Nacional Erasmus+ no próximo ano letivo, bem como a elaboração de um 
estudo que procure apurar o contributo da mobilidade académica ao abrigo 
do programa Erasmus+ para a internacionalização do Ensino Superior 
português.  

A FAL discutiu este tema num documento subscrito também pela FNAEESP, 
e apresentado no último plenário do ENDA, que tratou as medidas conjuntas. 
Nesta moção, que viria a ser aprovada, defendia-se a constituição do Conselho 
para a Internacionalização do Ensino Superior Português (CIESP), tal como foi 
recomendado no relatório “Uma Estratégia para a Internacionalização do 
Ensino Superior”, o aumento de unidades curriculares lecionadas em inglês 
nas IES portuguesas, e ainda a disponibilização de cursos de português para 
estudantes em mobilidade internacional. 

Foram também apresentadas pela FAL neste plenário quatro moções, a 
defender, nomeadamente, a criação de um cheque cultural para cidadãos 
com 18 anos, com um valor acessível até aos 23 anos; a implementação de 
medidas nas IES que visem garantir que o Ensino Superior constitui um 
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espaço privilegiado no âmbito da sustentabilidade; o aumento proporcional 
da capacidade dos espaços de estudo disponíveis para os estudantes, bem 
como  a realização de um estudo que ateste a qualidade e as condições destes 
espaços; e ainda uma moção sobre os Mestrados Desintegrados, na qual se 
propõe a regulação do valor das propinas de 2.º ciclo para os mestrados nesta 
condição, devendo esse valor ser equiparado ao cobrado no 1.º ciclo. De 
salientar que todas estas moções foram aprovadas pelo Movimento 
Associativo. 

Por último, foi também apresentado e aprovado, no âmbito das medidas 
conjuntas, um documento subscrito pela FAL e pela FAP relativo à proteção 
dos Direitos Humanos no seio do Ensino Superior. Entre as propostas, 
constava a criação de um mecanismo nacional para denunciar casos de 
assédio ou discriminação, devendo também ser estabelecidos gabinetes 
regionais para o atendimento e acompanhamento de vítimas de violência no 
namoro.  

O plenário final aprovou ainda, por unanimidade, a candidatura da AEISCTE 
para a realização do próximo ENDA, a decorrer nos próximos dias 10 e 11 de 
setembro, o que significa o regresso deste evento primordial para a discussão 
em torno do Ensino Superior a Lisboa. 

A FAL aproveita para agradecer a todos os seus Associados pelos contributos 
dados ao longo de todo o processo de preparação deste ENDA e, em especial, 
ao acompanhamento do decorrer dos trabalhos em Viseu.  

 


