
 

 

 

Nas últimas semanas, têm vindo a público notícias que dão conta de eventuais casos de assédio 
moral e sexual em contexto académico. Desde a primeira hora que acompanho esta situação e, 
conforme fiz questão de afirmar, em nota escrita à comunicação social, enviada a 5 de abril, 
defendo que as instituições de ensino superior devem pugnar por serem espaços de liberdade 
e de promoção dos valores de igualdade e respeito, sem qualquer tipo de discriminação em 
razão do género, orientação sexual, nacionalidade ou outra. Nessa altura, salientei que as 
universidades e os institutos politécnicos deverão ser exemplares nesta matéria e tratar todas 
as denúncias no contexto da autonomia disciplinar de que dispõem.  

Garanti, desde logo, que não havia recebido no meu gabinete, nem tinha conhecimento de que 
qualquer entidade por mim diretamente tutelada tivesse recebido queixas relativas a casos de 
assédio, afirmação reiterada na minha primeira audição parlamentar de 4 de maio. Em ambas 
as ocasiões, garanti que, caso se verifique a receção de qualquer denúncia ou denúncias, as 
mesmas serão de imediato remetidas à Inspeção-Geral da Educação e Ciência para imediata 
averiguação. Não podemos nem devemos ser coniventes ou complacentes com eventuais 
situações que possam surgir e as instituições de ensino superior e científicas devem agir por 
antecipação, através da reflexão e do trabalho conjunto com toda a comunidade académica.  

Estou ciente que as instituições de ensino superior têm vindo a acompanhar esta questão com 
particular atenção e que as próprias denúncias têm, em muitos casos, surgido na sequência de 
uma atitude proativa dos órgãos de gestão das instituições do ensino superior e dos órgãos de 
representação dos estudantes, através de mecanismos de reporte e denúncia que, a seu tempo, 
foram criados. Saúdo essa atenção e proatividade e manifesto a minha confiança na capacidade 
das instituições de ensino superior em lidarem adequadamente com estes assuntos, em 
particular pelo conhecimento e proximidade que detêm sobre a comunidade académica. 

Não obstante, não posso deixar de me dirigir a Vossa Excelência para manifestar a minha 
preocupação com as situações relatadas. É por isso que me dirijo a todos vós, recomendando 
que reforcem as iniciativas em curso, de sensibilização de toda a comunidade académica, seja 
para agilizar a análise de denúncias, seja para prevenir novas situações.  

Assim, recomendo que, quando não o tenham feito até à presente data, as instituições de ensino 
superior: 

a) adotem códigos de conduta e boas práticas visando a prevenção e combate ao assédio 
moral e sexual em contexto académico, quer entre docentes, funcionários e estudantes, 
quer entre pares; 

b) facilitem canais para apresentação de denúncias de assédio, com mecanismos ágeis 
de avaliação imparcial que permitam tramitar adequadamente as situações em causa; 

c) desenvolvam os procedimentos disciplinares que se revelem necessários em função 
da veracidade e gravidade das situações; 

d) promovam iniciativas de sensibilização junto dos estudantes, docentes, 
investigadores e demais funcionários, garantindo que as instituições continuem a ser 
espaços de liberdade, incompatíveis com situações de assédio moral e sexual. 



Reiterando a minha confiança no empenho e probidade de Vossa Excelências na prevenção e 
tratamento deste assunto, manifesto a minha  disponibilidade para trabalharmos juntos na 
procura, criação e desenvolvimento de medidas concretas e eficazes que permitam prevenir e 
tratar eficazmente situações de assédio moral e sexual, tendo em vista a promoção dum 
ambiente de respeito e bem-estar nas instituições de ensino superior e a salvaguarda do bom 
nome das mesmas e de todos os membros das respetivas comunidades académicas que, 
afincadamente, contribuem para a prossecução das suas nobres missões e para a dignificação 
do ensino superior. 

Com os melhores cumprimentos e elevada estima pessoal, 

 

 

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

Elvira Fortunato 

 


