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Direito de associação é direito a discussão 

Encontro Nacional de Direções Associativas 
 
 
O Regime Jurídico do Associativismo Jovem (RJAJ) prevê, através dos 
Artigos 19º e 20º, que as Federações e Associações Académicas e de 
Estudantes (AAEE) possam ser parte ativa na definição da Política 
Educativa, e na elaboração da legislação afeta ao Ensino Superior, 
nomeadamente no que diz respeito à definição e ao planeamento do 
Sistema Educativo [1]. 
 
Falar de Política Educativa e Ensino Superior na área da Medicina é 
falar de Formação Médica Básica [2], de acordo com o Decreto-Lei n.º 
9/2009, do futuro do Sistema Nacional de Saúde e da saúde dos 
portugueses. A Formação Médica é um processo contínuo, 
constituído pelo ciclo pré-graduado, na tutela do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) [2 - 4] e pós-graduado, 
na tutela do Ministério da Saúde [5; 6]. Apesar disso, não existe um 
planeamento prospetivo e integrado da formação entre estas duas 
entidades apesar de todas as recomendações apelarem a tal [7]. Tal 
facto compromete a formação médica a nível do ciclo pré-graduado 
e pós-graduado e consequentemente a própria qualidade da 
prestação de cuidados de Saúde em Portugal. 
 
Na verdade, o MCTES nunca, em quase quatro anos de mandato, 
reuniu com as AAEE da área da Saúde, demonstrando, portanto, uma 
indiferença significativa para com o contributo ativo de um dos 
principais intervenientes, que representam os futuros profissionais 
deste setor.  
 
Ainda assim, em março de 2016, a ANEM apresentou uma proposta 
para o “Planeamento Integrado da Formação Médica em Portugal” 
[8] da qual não se obteve qualquer resposta. 
 
Por esse motivo, foi endereçada uma moção, aprovada em sede de 
Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) no Minho em 
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setembro de 2017, “Por um planeamento em saúde que permita uma 
formação de qualidade”, [9] da qual também não se obteve qualquer 
reação do MCTES.  
 
Desta forma, verifica-se que o papel das AAEE em Medicina, à 
semelhança de inúmeras áreas do Ensino Superior, é completamente 
desconsiderado, sendo sistematicamente negado o direito aos 
estudantes, que lhes deveria ser concedido intrinsecamente através 
da associação em AAEE: o direito à discussão. 
 
O 24º Artigo da Lei n.º 43/90, regula e garante o exercício do direito 
de Petição cuja apreciação em Plenário da Assembleia da República 
se verifica sempre que a iniciativa for subscrita por mais de quatro mil 
cidadãos. Neste processo podem ser submetidos Projetos de 
Resolução e iniciativas pela Comissão competente na temática ou por 
qualquer Deputado, sendo estes documentos são debatidos e 
votados aquando da apreciação da mesma pelo Plenário [10]. 
 
Neste ensejo, foi entregue à Assembleia da República, em novembro 
de 2017, a Petição “Planeamento de Recursos Humanos no setor da 
Medicina em Portugal” [11] pela maioria do total de doze mil 
estudantes das Escolas Médicas do país e desta, resultou uma 
audiência com a Comissão Permanente Parlamentar da Saúde em 
fevereiro de 2018 [12] e uma audição de vários Grupos Parlamentares 
em janeiro de 2019.  
 
Lamentavelmente, até à discussão da Petição em Plenário da 
Assembleia da República a 30 de janeiro de 2019, não foi tomada 
qualquer ação sendo que as duas iniciativas parlamentares 
apresentadas não respondiam ao problema identificado: a total falta 
de planeamento prospetivo e integrado da formação médica pelo 
Ensino Superior e pela Saúde, gestão de recursos humanos e 
prestação de cuidados de saúde à população, conforme as suas 
necessidades [13]. 
 
Considera-se que os Estudantes têm, ao longo dos últimos anos, nas 
mais variadas instâncias e fazendo-se valer dos direitos que lhes são 
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conferidos pelas leis supracitadas, demonstrado proatividade, 
disponibilidade e capacidade para a identificação de problemas e 
apresentação de propostas de resolução. Enquanto que o executivo 
apresenta uma proposta de alteração do RJAJ [14] que “tem como 
objetivo central o incremento da participação e da liderança dos 
jovens no mundo associativo” [15], não pode ser menosprezado o 
facto das iniciativas provenientes dos estudantes serem 
continuamente ignoradas pelos mesmos órgãos que defendem a 
necessidade de promoção de uma classe jovem mais ativa e mais 
interventiva.  
 
Neste sentido, as AAEE, reunidas em sede de ENDA, a 16 e 17 de 
março, em Aveiro, vêm, por este meio demonstrar a sua solidariedade 
perante os temas apresentados e: 

1. Reforçar a importância de um compromisso real e sério de 
auscultação dos representantes dos Estudantes do Ensino 
Superior, dando-se seguimento às moções endereçadas.  
 

2. Exigir o envolvimento concreto das AAEE na definição das 
estratégias de Política Educativa e na elaboração da legislação 
afeta ao Ensino Superior; 
 

3. Reivindicar, junto das Comissões e Grupos Parlamentares, 
Ministérios e demais decisores políticos, a importância da 
auscultação das AAEE na qualidade de representantes dos 
estudantes para todas as matérias que lhes sejam relevantes, 
nomeadamente as de Ensino Superior; 

 
4. Reconhecer que, no setor da Saúde, carece-se de discussão das 

suas temáticas e que esta carência imputa danos concretos e 
visíveis no Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) onde o MCTES tem também uma implicação 
direta; 

 
5. Exigir o envolvimento e o compromisso do MCTES no 

planeamento da formação médica pré-graduada de forma 
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integrada com o Ministério da Saúde, por forma a garantir 
políticas sustentáveis para o SNS; 

 
6. Exigir a criação de um Grupo de Trabalho que inclua os 

representantes dos estudantes de Medicina para a redação de 
um documento legal que constitua uma Comissão de 
Avaliação, tal como proposto pela Petição supracitada [12], 
que seja capaz de promover políticas integradas de 
planeamento dos recursos humanos conforme as 
necessidades prospetivas do SNS. 

 
 
Proponentes: ANEM, AEFMUP, AEICBAS, AEFML e AEFCM. 
 
Endereçado a: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Ministério da Saúde e Grupos Parlamentares. 
 
Com conhecimento a: Presidência da República, Conselho de 
Reitores das Universidades Portuguesas, Ordem dos Médicos, 
Administração Central do Sistema de Saúde. 
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