
COMUNICADO DE IMPRENSA

Coimbra manifesta-se contra a passagem

da Universidade de Coimbra a Fundação,

e exige nova discussão em torno do RJIES 

(Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior)

Passados dez anos do RJIES, temos constatado que os seus efeitos vão desde a diminuição da

representatividade dos estudantes ao aumento de influência privada nas instituições de ensino

público, culminando com a possibilidade de passagem ao modelo fundacional.

O que ê o modelo fundacional?

O Regime Fundacional  (já  existente noutras Universidades – UNL, UAveiro,  UPorto,  UMinho,

ISCTE) prevê a criação de um Conselho de Curadores, que detém poderes de homologação nos

planos estratégicos e de acção, nas linhas gerais de orientação científica, pedagógica, financeira



e patrimonial,  bem como nos planos anuais de actividades, propostas de orçamento e contas

anuais (art. 133º/2, a); b); e) e f) do RJIES).

O modelo fundacional exige a que a participação estatal financeira não ultrapasse os 50% do

orçamento  anual,  o  que  consequentemente  leve  a  instituição  a  procurar  o  resto  nos  meios

possíveis. Isto poderá resultar em:

 - Possível aumento do valor da propina a mestrados e a estudantes internacionais;

 -  Espaços anteriormente cedidos gratuitamente (associações, salas de estudo ou órgãos de

estudantes), podem passar a estar sujeitos a renda;

 - Provável redução de investimento nos cursos com menor lucro (Letras, Ciências Sociais, etc.),

correndo o risco de fecho.

 - O poder de negociação de melhores condições contratuais será quase nulo no domínio privado,
como é o caso do ensino superior particular e cooperativo, onde a contratação é mais precária, os
salários são baixos e praticamente não existe liberdade académica;

 -  Aumento  de  diferenças  salariais,  horário  de  trabalho,  e  outras  (perda  da  ADSE,  licença

Sabática);

A que nos propomos?

Na sequência do reavivar do clima de lutas estudantis que marcou a cidade de Coimbra nos anos

60, com as Crises Académicas, e também no pós-25 de Abril, vimos por este meio convocar todas

e  todos  a  participar  numa  manifestação  contra  a  passagem da  Universidade  de  Coimbra  a

Fundação.

Nos  passados  4  meses,  muitos  organismos  da  Academia  e  da  cidade  (AAC,  Conselho  das

Repúblicas, Sindicato dos Professores da Região Centro, GEFAC, TEUC, CITAC, SESLA, …)

emitiram comunicados, participaram em acções de protesto ou fomentaram o debate em torno do

tema. Contudo, comunicados e acções individuais não têm impacto suficiente para alertar toda a

comunidade universitária para os riscos que este Regime comporta e para a necessidade e o

dever que cada um e cada uma tem de tomar uma posição activa. É por isso que apelamos a um

esforço colectivo e convidamos todas e todos a sair à rua no dia 27 de Abril! O tempo começa a



escassear e urge unir as nossas vozes por este propósito comum tão importante. Não podemos

mais delegar a situação “a quem a resolva”!

Como aderir a esta causa?

Convidamos,  estudantes,  professores/as  e  funcionários/as,  bem  como  todos  os  organismos,

movimentos e espaços da Academia e da cidade, a subscrever este apelo e a participar no dia 27

de Abril numa Manifestação Contra a Fundação, que vai ter início no Largo D. Dinis às

17h30. Vamos dar o nosso contributo para forçar uma discussão profunda no seio da comunidade

universitária e assegurar que a Universidade de Coimbra não dá mais um passo na direcção da

privatização da sua gestão, hoje já tão pouco democrática.

Subscrevem o Apelo à Manifestação contra a Fundação de 27 de Abril

AEFCSH (Universidade Nova de 

Lisboa)

Agora Pensa

APEB/Coimbra

Assembleia Feminista de Coimbra

Ateneu de Coimbra

A Velha Capital

CESP – Sindicato dos Trabalhadores 
do 
Comércio, Escritórios e Serviços de 

Portugal

Biafra Bambolé

Força Estudantes Madeira

Guilhotina.info

Plataforma Anti-Fundação

República Baco

República dos Inkas

República do Farol das Ilhas

República Marias do Loureiro

República Ninho dos Matulões e das Matulonas

República Rosa Luxemburgo

República Spreit-ó-furo

Solar dos Kapangas

SESLA – Secção de Escrita e Leitura da AAC

STFPS – Sindicato dos Trabalhadores em Funções

Públicas e Sociais

SPRC – Sindicato dos Professores da Região Centro

TEUC – Teatro de Estudantes da Universidade de

Coimbra

UMAR Coimbra

União Democrática Estudantes (FCSH/Universidade

Nova de Lisboa)



Para mais informações:

https://www.facebook.com/PlatAntiFundacao

p.ant.fundacao@gmail.com


