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Passos Coelho despediu-se da política, mas continua a gerar polémica

Passos Coelho.
Professores contestam
nomeação "ofensiva"

André Barata garante ao i que nomeação de Passos como professor
catedrático está a gerar mal-estar entre professores e investigadores
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Um grupo de 28 professores e

investigadores universitários

juntou-se aos protestos contra
a nomeação de Pedro Passos
Coelho como professor catedrá-
tico convidado do Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Polí-
ticas (ISCSP) e lançou um abai-
xo-assinado a exigir "justiça,
transparência e decência na polí-
tica educativa". Miguel Vale de

Almeida, André Barata e Rui
Bebiano estão entre os promo-
tores da iniciativa.

Ao i, André Barata, professor
na Universidade da Beira Inte-

rior, garante que existe "um mal-
estar notório" entre professores
e investigadores, porque "sente-

se que esta contratação é exces-
siva. Não como professor convi-

dado, mas como professor cate-

drático convidado, o que implica

funções de coordenação pedagó-

gica e de coordenação científica".

Para o investigador, não há "nenhu-

ma radonalidade em esperar que
um ex-primeiro-ministro dispo-
nha de uma competência técni-

ca que justifique a equiparação
a professor catedrático" e "isto
acaba por prejudicar a própria
dignidade dos cargos".

Os autores do abaixo-assina-
do "consideram que, muito

embora não constitua uma ile-
galidade, a referida nomeação
configura em si mesma uma
ofensa à dignidade dos profis-
sionais da ciência e do ensino
em Portugal, particularmente
no aluai momento em que vive-

mos: há doutorados a dar aulas

sem remuneração e uma pre-
cariedade gritante na investi-

gação, que está longe de encon-
trar o fim".

O documento garante que "a

atribuição do grau de catedrá-
tico a Pedro Passos Coelho, mes-

mo sem cadeira designada, cons-
titui um atropelo flagrante ao
estatuto da carreira docente uni-
versitária em Portugal".

Os 28 professores universitá-
rios consideram ainda a nomea-

ção de Passos "duplamente ofen-
siva num momento em que
milhares de investigadores e
docentes com vínculo precário
(...) se manifestam para que a
mais elementar justiça seja obser-

vada no programa de regulari-
zação de precários no Estado".

"AFRONTA À MERITOCRACIA" A
nomeação de Passos Coelho
tem gerado diversas reações a
favor e contra. Um grupo de
alunos do ISCSP lançou um abai-

xo-assinado em que classifica
a nomeação do ex-líder do PSD

como "uma afronta à transpa-
rência e à meritocracia" da facul-
dade. Em resposta, a associa-

ção de estudantes informou,
em comunicado, que "esse pre-
tenso abaixo-assinado não vin-
cula os alunos do ISCSP, nem
muito menos o entendimento
da associação de estudantes
sobre o processo em causa".

O deputado socialista Sérgio
Sousa Pinto foi uma das figuras
que saíram em defesa do ex-líder
do PSD com o argumento de que
"a experiência de um ex-primei-
ro-ministro, qualquer que seja,
é única e valiosa". Passos Coe-
lho deixou a política ativa há
duas semanas e vai dar aulas de

Administração Pública no ISCSP.


