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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em virtude da escassez de profissionais de enfermagem para a sua estratégia de

desenvolvimento – que, naquela data, não encontrava resposta nas duas universidades

insulares (La Laguna e Las Palmas) nem nas existentes no território continental espanhol –, um

grupo privado de saúde das Ilhas Canárias, a Clínica San Roque, S.A., decidiu, em novembro

de 2002, contactar a Universidade Fernando Pessoa (UFP), sedeada na cidade do Porto, na

sequência de diligências prévias com o Ministério da Educação de Portugal.

Tal contacto teve como corolário a assinatura de um Protocolo, através do qual o grupo solicitou

ao Governo da Região Autónoma das Canárias a competente autorização para, ao abrigo do

Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, oferecer a Licenciatura em Enfermagem da Universidade

Fernando Pessoa do Porto no Centro de Estúdios Técnicos Superiores de Canarias

(CETESCA), em Las Palmas.

Cumpre recordar que o Real Decreto, nos seus artigos 18º e 19º, exigia a compilação de um

dossiê documental sobre a oferta formativa, no qual deveria constar o reconhecimento oficial de

que a Universidade Fernando Pessoa era oficialmente reconhecida em Portugal e estava

autorizada a oferecer a formação superior em Enfermagem (grau de licenciatura) –

demonstração feita, conforme exigência daquele Real Decreto, pelo Ministério dos Negócios

Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Madrid.

Em 19 de fevereiro de 2003, o Reitor da Universidade Fernando Pessoa dava conhecimento

formal do protocolo à Direção Geral do Ensino Superior, e, em julho de 2007, diplomaram-se os

primeiros alunos CETESCA, sob integral supervisão académica da Universidade Fernando

Pessoa, sendo, para todos os efeitos e como aquele Real Decreto exigia, a mesma licenciatura

existente no Porto – atente-se que o artigo 19.º do já mencionado Real Decreto dispunha que o

título concedido aos alunos era um título estrangeiro não homologável academicamente a um

título espanhol.

Neste sentido, a certificação dos estudos e a emissão do competente diploma teriam de ser

feitos pela Universidade Fernando Pessoa, o que foi feito para todos os diplomados naquela



data. Assim, com a certificação da licenciatura em Enfermagem, os alunos CETESCA poder-se-

iam inscrever na Ordem dos

Enfermeiros, obtendo o seu título profissional, esse sim, homologável em Espanha.

Por tal, não existiu qualquer dificuldade para que os diplomados de 2007 pela associação da

UFP com o CETESCA vissem o seu título profissional homologado pelo Ministério de la Sanidad

de España.

Dá-se, no entanto, a circunstância de a mesma Ordem dos Enfermeiros que, em 2007, não

colocou quaisquer entraves à emissão do título profissional para os diplomados pela

UFP/CETESCA, ter suspendido o processo de inscrição dos licenciados em 2008, por,

alegadamente, ter dúvidas quanto ao processo de certificação da formação da Universidade

Fernando Pessoa fora das suas instalações do Porto e de Ponte de Lima.

A leitura que, a partir de 2008, aquela Ordem passou a fazer do Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de

janeiro (Estatuto do Ensino Superior Privado e Cooperativo), e do Decreto-Lei n.º 107/96, de 31

de julho (reconhecimento da Universidade Fernando Pessoa), foi a de que a universidade não

poderia certificar estudos fora das suas instalações em Portugal sem que, para tal, fosse

expressamente autorizada. E embora rebatida nos seus argumentos, a Ordem manteve a sua

posição, suspendendo a inscrição dos diplomados da UFP/ CETESCA até que a Direção Geral

do Ensino Superior a esclarecesse quanto à legalidade da atuação da Universidade Fernando

Pessoa nas Canárias.

Com a resposta da Direção Geral do Ensino Superior à Ordem dos Enfermeiros, datada de 4 de

dezembro de 2008 – em que se afirmava que a Direção Geral não tinha de autorizar ou deixar

de autorizar a Universidade Fernando Pessoa a atuar nas Ilhas Canárias, visto estar a operar ao

abrigo de legislação espanhola específica, não existindo, como tal, óbice legal à emissão de

certificados de estudos, sugerindo-se apenas uma alteração nos termos do mesmo certificado,

mencionando, em primeiro lugar, o Real Decreto que autorizava a formação no CETESCA e só

depois a Portaria que autorizou a Universidade Fernando Pessoa a lecionar a licenciatura de

Enfermagem –, a partir de 2008 e até 2012 não existiram mais problemas com a inscrição na

Ordem dos Enfermeiros, nem tão pouco com a homologação dos títulos profissionais pelas

autoridades espanholas.

É novamente com os diplomados de 2013 – cujos certificados de licenciatura, tal como

anteriormente, foram submetidos ao Ministério de la Sanidad de España – que volta a existir um

inexplicável atraso na homologação, embora os motivos sejam, desta feita, outros.

Graças a cópias de missivas enviadas pelo Diretor Geral do Ensino Superior ao Director General

de Política Universitária de España, vem a Universidade Fernando Pessoa a saber, em 20 de

janeiro de 2014, que a Direção Geral do Ensino Superior, enumerando várias disposições do

ordenamento jurídico português, informa que a universidade não está autorizada a lecionar o

curso de Enfermagem fora das instalações do Porto e de Ponte de Lima, dando, assim, a

entender a ilegalidade no funcionamento da oferta formativa no CETESCA, em sentido contrário

à posição desde sempre assumida.

Como seria expectável, perante a posição da Direção Geral do Ensino Superior, as autoridades

espanholas suspenderam a homologação do título profissional aos diplomados da UFP/

CETESCA de 2013, lançando o pânico entre os diplomados e suas famílias, que passaram a

interrogar-se sobre a legalidade dos seus estudos, com sérias consequências também para o



prestígio reputacional da Universidade Fernando Pessoa.

Em 27 de janeiro, o Reitor da Universidade Fernando Pessoa escreveu à Direção Geral do

Ensino Superior, rebatendo a sua posição e recordando que, em 2008, a mesma Direção Geral

havia considerado não existir qualquer óbice legal em Portugal à situação da universidade nas

Ilhas Canárias, não se percebendo, assim, o que levou à alteração de fundo da posição das

autoridades nacionais, que dão agora a entender, em documentos enviados à Universidade

Fernando Pessoa, poder aplicar, retroativamente, o Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto

(que veio proceder à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado

pelos Decretos-Leis n.ºs 107/2008, de 25 de junho, e 230/2009, de 14 de setembro, que aprova

o regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino superior, em desenvolvimento do

disposto nos artigos 11.º a 17.º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pelas Leis n.ºs

115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto).

À parte da legítima contestação por parte de alunos e suas famílias, não existiu, até à data,

qualquer evolução neste processo, apesar das sucessivas tentativas de resolução do problema

por parte dos responsáveis da Universidade Fernando Pessoa junto da Direção Geral do Ensino

Superior e da própria tutela, tendo mesmo reunido, em 29 de abril, com o Senhor Secretário de

Estado do Ensino Superior no sentido de desbloquear a situação.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da

República Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da

República, vem o signatário, através de V.Exa, perguntar ao Senhor Ministro da Educação

e Ciência:

Tem o Senhor Ministro conhecimento da situação exposta?1.

Que comentário merece ao Senhor Ministro a alteração de posição da Direção Geral do

Ensino Superior relativamente à certificação da licenciatura em Enfermagem que a

Universidade Fernando Pessoa, ao abrigo do Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, oferece

no Centro de Estúdios Técnicos Superiores de Canarias (CETESCA), em Las Palmas, desde

o ano lectivo de 2003-2004?

2.

O que motivou a alteração de posição da Direção Geral do Ensino Superior de 2008, e, em

consequência, os contactos com a Dirección General de Política Universitária de España?

3.

Considera o Senhor Ministro normal que a atual equipa da Direção Geral do Ensino Superior

tenha desconsiderado e omitido, na correspondência que enviou para Madrid em 14 de

janeiro de 2014, a posição de 2008 dessa mesma Direção Geral sobre a legalidade da

atuação da UFP nas Canárias, provocando, assim, a suspensão da homologação do título

profissional dos diplomados da UFP/CETESCA, a partir de 2013, e lançando a dúvida sobre

a legalidade da homologação obtida pelos licenciados de 2007 a 2012?

4.

Não considera o Senhor Ministro que a suspeição lançada sobre a oferta formativa da

Universidade Fernando Pessoa no CETESCA – certificada e homologada nos termos das leis

portuguesa e espanhola desde 2007 – constitui um grave obstáculo à internacionalização da

universidade portuguesa, e ao contributo que a ciência portuguesa pode dar além-fronteiras?

5.

Que medidas prevê o Senhor Ministro tomar no sentido de fazer respeitar a deliberação de

2008 da Direção Geral do Ensino Superior, que não foi até hoje formalmente anulada, e de

clarificar a legalidade da formação operada pela Universidade Fernando Pessoa /Canárias,

junto da Dirección General de Política Universitária para levantar a suspensão da

homologação dos títulos profissionais aos diplomados de 2013 e anos seguintes?

6.

E, neste sentido, que contactos prevê estabelecer com o seu congénere espanhol sobre a

situação em apreço, para pôr cobro ao alarme social existente entre os alunos e suas

famílias que se veem injustamente prejudicados e que reclamam compreensivelmente a

7.



solução urgente do problema que lhes foi criado?

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 10 de Julho de 2014

Deputado(a)s

RENATO SAMPAIO(PS)

ISABEL SANTOS(PS)

JOSÉ LELLO(PS)

MIRANDA CALHA(PS)

NUNO ANDRÉ FIGUEIREDO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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