•

CONCLUE ÕES DA REUNIÃO j)E QlLApR<X3 DO ENllIlfO SUPERI OR
COIMBRA 21/9/79
Na reunião de quadros do Ensino &uperior realizada em Coimbra no dia 21/9,_ foram
debatidas as questões que se prendem ccrn a unificação da UJC e da UEC - razões e
objectivos da unificaçãce objectivos de trabalho da organização dos estudantes
comunistas do Ensino

Super~qr.

Concluiu-se pela necessidade de ' ina:lli z cU" o debate destas questões em toda a brgfl:.
nização preparando o Encontro Naciona: de Delegados da UJC e da UEC; sendo decidi
do realizar Encontros de Quadros ou Aes embleias de Organização, pas 3 Academias
e incentivar a participação dos milit antes da organização do Ensino Superior nos

•

U~T C

encontros regionais de quadros da

e da UEC a realizar entre 17 de Outubro ',a

4 de Novembro.
O seguinte documento ,

l'BCj'D.. ltan.te

d'.:J clebate na reunião, diz respeito ás perspecti

vas de acção para a organü,ação 6.o ;illsino Superior:

A Unificação das or'ganiz 2.ções d.a

j

-

,.lventude Comunista - UJC e UEC - deverá tra

duzir-se num salto qualit ati'vJ do crabalho dos comunistas entre a juventude.
Se é certo que tanto a UJC e a UF/.: legam á nova organização êxitos e sucessos
importantes e um capital ele

eX~t:;:

':i. ências valiosissimo, não é menos verdadeiro

que legam também d.e fi ciências e ::' nsuficiências diversas. A unificação das 2
organizações pode e deve traduz:;r -se num sal to qual i tativo do trabalho da JuveE.,
tude Comunista, que ao mesmo t elilpo aproveite e aperfeiçCl7t o positivo, corri a

Ê rl\l;lapasse o negativo.

a.s! insuficiências

mais gritan-:':.õs da UEC, destaca-se o seu baixo nl1mero de efecti

vos designadamente no F.;nsino S'lperior. O baixo nrunero de efectivos da OES está
longe de corresponder á influ<'1n cia de ma ssas e ao prestígio da UEC, confirmados
pela posição destacada que oe estudantes comunistas ocupam tanto nos orgãos de
gestão como nas DAAEE,

surgir~d o

hoje as listas uni tári~3 como as mais votadas

na Universidade. O reconhecimento desta grave insuficiência não é de hoje e n2meadamente aquando da realiz e_ção do lQ Congresso, através 'de 2 campanhas de .
recrutamento lançadas imedie."';a.12en-Ge antes e a seguir ao Congresso, empreenderam-se sérios esforços para a ul trapassar. O balanço destas duas campanhas e de
algumas outrás, de carácter r egional, que tiveram lugar posteriormente, parece
indicar que o problema não
mento no recrutamento.

~3 .

fundamentalmente de menor dinamismo ou empenh!:

Sendo assim, a primeira tarefa que se nos coloca é a do aprofundamento de

deb~

te já iniciado, em torno das causas desta situação e das formas de a ultrapassar.
Rápidamente, há que responder a duas ou

tr~s

questões que já estão postas a este

prop6sito mas em torno das quais ainda não se suscitou um consenso.
A

Até que pont o é que a_ a,,9t i vidade da J1pç~nwant!l tal, apesar
didos no anoa

l~cj;á:Yo

passado, ê

s1ific~~p.1t~emente

do.~ .7,Sorços eml?tee~

constante?

Até que ponto a UEC não estará ainda excessivamente diluída no MA? E se está,
em que

~

se traduz essa excessiva diluição, nmn ano, como foi o ano lectivo

sado, em se notou uma certa estagnação em diversos sectores da

pa~

actividadeassoci~

tiva?
B

Até que ponto ê que -=-=:....,.....
a actividade, da T
JEC
diversificada?
......
-. -... - ê suficientemente
........
- .... .,.. -Até que ponto nas suas iniciativas, na sua propaganda, no dia a dia dos seus mi
litantes, a UEC está atenta aos diferentes polos de interesse e correntes de oPi
nião que se manifestam entre os est udantes universitários? Até que ponto é que a
úEC responde com iniciativas criadoras e diferentes

~

necessidade de intervenção

politica na Universidade? QMe t ema8 de interesse, no concreto, não são
te

tocados pela UEC!

actualme~

Que orientação adoptar para CadC uma delas? QMe inici~ti

vas, no concreto, promover?

c
Até que ponto a estruturação org§nica da UEC, ainda demasiada estanque e im6vel,
oferece atractivos para a .milit llncia? Dando a cada um a tarefa mais adequada aos
seus interesses enquanto jovens , mobilizando e empenhando na acção politica?
Que imagem dá a UEC do seu func i onamento interno?
Estas algumas questões a que if'lporta responder, discutindo-as com um nl1mero muito largo de camaradas e atê de estudantes pr6ximos da UEC. Construir "Uma organização de . massas na

Universida,c~e "

passa, no imediato, pela planificação e concre-

tização de uma l.aróa discussã') em torno destas e de outras questões.
2. DE umsalto

de~al~o

E indiscutível que o

trabalho do

~i~ ê ho ~e lli~a

.M.~4..

poderosa e influente realidade da vida univer-

sitária como é indiscutivel que a força que nele exerce mais
Porquê então um salto de qualidade no
.'.

~~?

influ~ncia

é a UEC.

L

Porquê apesar dos êxitos registados, se notou ao longo do ano lectivo passado,
uma certa tendência de estagnação,

partic~armente

evidente na c02Peração fedà-

rflda e_nacional - os ElIDAS deixaram de se realizar, a institucionalização da
RIA de Lisboa marcou passo todo o ano - na actividade
repr~9

-

~s

cultur~L~~s~prtiva

e

~e

iniciativas empreendidas ficarrun muito aquém do que seria passiveI,

pecaram por falta de imaginação, nalguns campos houve mesmo nalguns campOB hotive
mesmo um retrocesso em relação ao ano lectivo 77/78 -

[lO

trab.§-lE-o#c1e -curso

onde salvo algumas raras excepções, a situação se manteve intacta, marcada por
grandes debilidades e insuficiências - E!2.j;erreno da luta

re.!vincl_ic~tiva

- onde

face A inactividade inicial do ME[C e posteriormente A sua ofensiva, fomos incapazes de dinamizar movimentos reivindicativos suficientemente consistentes.
Simultaneamente, uma leitura atenta dos resultados tanto das eleições para os
6rgãos de gestão como das eleições para os corpos gerentes das AAEE, se poem
em evidência o papel destacado da UEC que surge como a força politica mais

v~

tada na Universidade, acentua trunbém preocupantemente a importante influência
de que ainda dispõe a JSD. A derrota nas eleições para a AAC é trunbém
pante coroo

°é

preoc~

a situação associativa existente no Porto, de manifesta crise.

A acção da JSD nas associações que influ9ncia representa um perigo real para o
Movimento Associativo. Empenhados na distruição do carácter demôcrático unit!
rio e de massas do MA, a JSD

~

frente das Aft..EE's pode ser caracterizada pelos

prop6sitos de partidarização; dirigismo, pelo desinteresse pela luta remvind!,
cativa, pela medionriclade na acti vida(. . e cultural. IDn contrapartida a JSD co!,!.
segue fruto de apoios, alguns deles certar.lente inconfessáveis, desenvolver

°

sectoa de prestação de serviços procurando criar a partir dai a sua base de
sustentação nas AAEE.
Por estas e outras razões, impõe-se para o pr6ximo ano lectivo, um efectivo
salto de qualidade no

~~.

Uma tal viragem deverá fazer-se em torno dos

segui~

tes objectivos genéricos:
A. fu;!orço decisiv.2., dJ?.j;rabalho asso.9?-a1J.vo do cur§o
encarando a constituição e eleição de CCs como -a primeira grande batalha
associativa em que a UEC como um todo se deve empenhar no 9r6ximo ano
lectivo. O que significa: planificação atenta e cuidada de mais este importante momento eleitoral aos mais diversos níveis.
• promoção de reuniões de quadros sobre trabalho de curso para intercâmbio
de experiências e definição ele Grandes lnuhas c.omuns de acção comum •
• medidas de acompanhamento regular no plano de direcção.

B.

~forço

da inicia.!j..va reitindi,!?p.tiv,J;.;l0.1hJi...!..

• no imediato, em torno da exigência de revisão da legislação reacçionária
publicada na vigência do governo MP/PPD: CNE sup.,CNEA, Conselho de reit2,
res; relançamentdda exigência p11blica de inllormações dos projectos de
reestruturação exístentes e participação estudantil na sua · elabor~ção~ • imprimir ao NA uma concepção ·que ultrapasse o seu tradicional papel de
resposta taco a taco, para o fazer avançar com propostas constrmtivas de
resolução da crise do ensino.
reforço da "iniciativa 'reivinchcativa em torno dos problemas sociais dos
estudantes- cru1tinas, subsidios, assistência médica e medicamentosa, resi
dências.
• lançamento e dinamização de mn trabalho efectivàunente nacional com o ano
propedêutico.
C. gelançam,!;.nj>g. Ae....cqo.zer éê-.9§.0 federac1.-ª.. e n.a2ional
1

em relação ao ElIDA, testando de imediato
namento, nomeadallente, em torno da

a;

sua real capacidade de

exi ~ ência

funci~

de revogação ela legislação

motapintista (CNE superior, CNEA, Conselho de Reitores etc ••• )

Em relação á RIA de Lisboa, i mpõe-se o pronto retomar do sen processo de
institucionalização, com a tomada, a cada momento, ele medidas que evitem
a sua estagnação.
• Consolidação do

funcion~ilento

do SENTIU, nomeadamente em torno da

prepar~

ção dos . próxÍIllosCam;.:>eone,tos Uni verei tários.
Necessidade de debater perspectivas em relação á organização nacional dos
estudantes

portD~eses.

• Relançamento da cooperação nacional no quadro do M.A. elas escolas do

Magi~

tério, em termos que importa serem discutidos.
• estudo ela hipótese de lru1çamento de illila estrutura associativa nacional de
ele coordenação entre HUniyersidac1es Novas".
• estudo do lançamento de experiências federadas ele trabalho cultural (Lis-

boa-ci~e/clube, iniciativas e estruturas conjuntas na Ciclade Universi t~ia)
e reforço das já existentes (Ac. Coimbra)
D. F~fqrQo da i..rlÍci§.~iya cul !.UF.9-1.L. d~.sj?.2rtiva,e de convivio do MA

• revigoramento do trabalho desportivo, com particular incidência para o
CDUL e o SENDU.

• lançrunento elas 3 ácademias de grandes Semanas de Abertura do Ano Lectivo
combinando as crandes iniciativas de academia com as pequenas iniciativas
em todas as escolas
• estudo e lançamento de experiências federadas no plano cultural( LisboaCine/Clube, iniciativas e estruturas conjuntas na cidade tmiversitária) e
reforço da já existente( Acaclemia de Ccimbra).

•

lanç~fiento

de

al G~as

grandes iniciativas nacionais,

cOillbin~1do

a acção

nacional com a acção escola-a-escola, nomeadamente em torno <lo centenário de Camões ou de problemas e cológ icos.
Estas algumas pistas d.e :trabalho, que i mporta se.r em devidamente desenvolvidas
e solidificadas ,numa c1.iscussão mais concreta, academia a academ.ia e mesmo
escola a escola. Nesta discussão çleve:i.'á ocupar g rande peso o

,rÍílleiro grande

objecti vo definido - o refor ç o decisivs>. Ao :O.!.abalh,!lo associativo l'!.o cursp.
Aponta- se para que cada orGanização re,'; iona l aborde o inicio do ano lectivo com
um planp definido de i n t ervenção no MA, que concretize o caminho ou caminhos
<Ne deverão ser

~) ercorridos

Dara que o saJ.- ts> c1e•. .9.l:=.....lid2-de do 1\'1JA.. .E.~.i;\' uma r;:.ali

dade •
...............
No quadro desta idei a , duas situaç ões devei,l merecer particular atenção.
a smtuação associativa existente na Academia do Porto, qi!l.e,
uma situação de crise
com . clareza, os

~1ermanente.

c~1.infl,os

que

~,

Uma,~

de há muito,

I nwo}':ta q"ue mui to rápidamente..? se definam .

condJ1~am ~o

ul trapassar

de~a

sJ. -t;:!;l2'cão•• Outra, diz

res pei to ao estab.e bci-iilent,,2, de um plano ,2rientado para a reconquista da

E. Dinamização do .}'Ifo. na,;; escolas . do.

A!9.

f18f.; ist~rio

O Hovimento Associativo nas escolas do Nag ist~rio atingiu no ano lectivo de
77/78 um ccrJáOO-,~;vel ~. desenvolvimento. Entretanto no ano lectivo e.nterior assi~
tiu--se a uma certa

JSD num

conjun~o

esta~ação

a que não

~

estranho um reforço da

influ~ncia

da

de associações importantes a par do abandono das escolas por

parte dos estudantes que vivera.m a" a experiência pedag6gi ca f>.
E necessária Thua g rande atenção aos proeessos eleitorais nas AAEE dos Magisti
rios que se desenrolam normalmente no iIÍ1icio · do ano lectivo, conquistando pos,!.
sões que permitam dinamizar um NA com g randes potencialidades e importância.
E necessário encontrar a s melhores forrilas para dar continuidade ás

ex~)eriências

de trabalho federado realizadas.

Tal como nos anos anteriores, o reforço elo . ~,1IA s e passa pelo trabalho associati
vo diário, em torno destas g randes direcções de trabalho, tem téU.lbéf;l

a ver com

a batalha eleitora l par a os orgãos de ge stão e para os orgãos g arentes das

AAEE.

Neste terreno, o obje ctivo que se coloca é o de
reforcar a votacão nas listas
.
~

.

~

tUlitárias. A discussão que importa ter é a de saber se essa votação p oderá ser
reforçada ao ponto de f a zer . com que as listas unitárias ultrapassem a barreira
.

dos

. '

'.

.

5afo. Desde o ano l1assaQo al guma coisa se modificou favoréivelmente no quadro

politico estudantil para que . esse objectivo esteja hoje mais pr6x imo: a UDP está
em franca desagreg ação e as questiúnculas inter-- esquerdistas subiram de tlOm;

consumou-se a cisão Ilinadiável'n na JSD, que perdeu, na universic1.ade 7 alguns
dos seus melhores ' quadros 1 alârgbu-se o

~J1lbi to

da poUtica unitária ela UEC.

Soma..'1do a estes factores a perSl)ectiva anteriormente traçada , ele um salto de
qualidade no trabalho assóciati vo, o objectivo dos

sdfo

pode ter alc;urna viabili-

dade/ çÓ119i:;;t~nQié),~."
. . . " .'
Na: batalha eleitoral algumas batalhas sectoriais devem ser particularmente cui
da.êtas~

E este s01)rétuc10 o caso das leições para a AAC. Mas com igual cuidado

e

. c1ev~m. ,ser , tamb~iu ,encarauasas .eleições l)ara os orgãos de gestão
no Porto e

nalg~as m~dias

para as DDAAEE

e pequenas escolas de Lisboa.

Elemento de destacada importância nas batalhas eleitorais estudantis

~

a consoli

c1,ação da linha unitária que tem vindo a ser desenvolvida pela UEC, quer quanto
á QQf:1Posiçãpd,as ,li,s tas ,que~quanto ás suas bases prograIiláticas. A reafirmação
desta linha.

J~

.tant.o .mais importante quanto areal.ização em Dezembro cleelei-ções

Ger:a.is intercalares e de eleições autárquicas, ,tenderá a partic1.arizar em extr!':..
mo o meio universitário. As alianças adoptanas no quadro destas tenderão a pro
,

.

'

.

~

•

.'

:

t ".i

C"....

jectar-:-se ,nas eleições estudantis, belil como o sentido do voto dos estudantes 7
numas e. noutras. Neste quadro há que empre,ender um bom trabalho de esclareci
menta . tendente e. .distirlt,"lür e separar lUilas eleições das outras, insistindo sem
pre e sempre na aplicação da linha de unidade da UEC. Esta deve considerar de .
uma forma mais a'tenta 'fen6menos como a desagregação eloesquerdismo, expressa
tanto na cisão da UDP como na mudança táctica operada no MES. A captação de
sectores pr6xÍlilOs da ASDI deverá também ser encarada com atenção.
~No

panorama eleitoral u,niversi tário, a primeira grande batalha é a elas eleições

para os orgãos de Gestão.
Aqui, ainda persiste em grande medida uma situação degnaves e cr6nicas debili
dades e

insufici~ncias.

E certo que desde o ano passado para cá, se registarrun

alguns progressos pontuais. Em muitos camaradas e organizações á um espirita,
novo no modo como

~

erícaradá. ' a ímportância dos orgãos de gestão. Has de uma forma

geral ainda se mant@m grandes elebiliclades.
Por isso, mais 't1.ina vez, o objectivo que se coloca em torno destas eleições

~,

"l)rocedendo a um balanço critico da actuação elos orgãos de gestão ao longo do ano
lectivo passado, definir e assumir um projecto de efectivo empenhamento na sua
dinamiZação futura.

Um

tal proje'G to d.everá acentar nalgUJ'ls pontos básicos, entre os quais:
• a insistência na alteração do decreto "Cardia ll de gest2.o e da leGislação
sobrégoverno "da universidade publicada exteriormente pelo g overno MP!PPD
.. (CN:ESup'., ' CNEA, Conselho de Reitores)

• a defesa intransigente de um projecto global e democrático de g overno da universidade e das escolas na base das conclusões e propostas

con-

cretas saídas do E-ncontro de Coimbra ••
a defesa da intervenção estudantil na reestruturação da universida -de e na reestruturação e dinaalÍzação dest a i mportante frente.
• a defesa da estabilidade escolar e do normal e de;aoc r 6tic o r unc 50na·~ D. e nt o d éJ.S

escol a s .

• a intervenção pronta e decidida nos grandes e pequenos problemas

p~

dagógicos de cada escola e de cada curso.
Esse projecto de dinamização da gest ã o democrática não deve

entr~

tanto esperar pela tomada de posse dos novos órgãos de gestão. Em torno
do retomar da iniciativa reivindicativa nas e scolas,

~

possível e neces-

sário dinamizar os 6rgãos de gestão. O in:!cio das aulas, por outro lado,
pode e deve ser utilizaV_o como demonstração de competência e conhecimento dos . problemas dos 6rgãos de gestão

num conjunto tão intrincado

de

problemas como os que normalmente se prendem com o reinicio do ano escolar.
4. PARTICIPAR ACTIVAMEN':ÇE NO PROCF13S0 DE UNIFICAÇÃO DA UJC E DA 1JEC

A 10 de Novembro deverá reulizar-se o Encontro Nacional de Dele gados da UJC e da UEC que promoverá a unificação das duas organizaçõeEda.
juventude comunista.
Preparar activamente o Encontro, levar a nova organização

mas -

~s

sas, é uma tarefa que se coloca a todos os militantes da UJC e da UEC.
A QEs, embora dispondo de um est atuto próprio no quadro da

nova

organização, não se poderá alhear destas tarefas.
Por isso, pre parar o Encontro, assumir a nova organização, é
das

principais

tarefas imediatas que se colocam

Preparar activamente o Encontro

~

uma

OES.

é~

• participar activamente na discussão dos documentos pre par atórios do Encontro, promovendo pequenas e grandes reuniões,

que possrun

tribuir para uma concreta definição dos objectivos, formas e

m~todos

con
de

acção da Juventudo Comunista.
levar com audácia e imaginação a nova organização às massas,

integ~

do-se na campanha de lançamento de illna nova organização e levando a cabo na
niversidade as iniciativas especificas de

prop~ganda

mais adequadas.

• transformar a unificação nQma oportunidade única de em) reender
salto de qualidade no
a imaginação e as

trabalQ~

~

um

do Ensino Su) erior, que rompa a rotina, volte

encrzias e garanta a superação daquilo que de negativo sur

ge na herança de 8 anos da UEC.

Entre as tn ais des-Gél,cada s e i meài at é'- s tarefél-s que esperam a OES,

des-

taca-se, sem dllvida, a campanha eleitoral.
Os grandes objectivos politicos do Partido para as eleições intercalares estão definidos. Corüpeteagora à OESestudar a melhor forma de os tornar
realidade no quadro da universidade.
No quadro La Juventude Comunista, está decidido o lançwnento de

uma

campanha p6pria, inte(;'rada naturalmente na cWllpanha geral do PCP, mas reno
vando as palavras de ordem, propaganda e iniciativas pr6prias, adequadas

à

juventude.
Para a coordenação nacional desta cainpanha, funcionará Uina Comissão
Nacional de Eleições, com um camarada por grande região, alguns dos candida
tos jovens e uma camarada ligada à organização do Ensino Superior. Junto com
esta CNE funcionará ainda um executivo, baseado em camaradas de Lisboa, mais
virado para questões de propaganda. No tocante ao Ensino Superior, pensa- se
que seria de toda a utilidade o lançamento de uma campanha da Juventude como
na campanha

~eral

do PCP, mas dispondo de dinamismo pr6prio, atendendo às ca

racteristicas muito pr6prias da universidade.
A coordenação nacional da Campanha para a Universidade caberia à DOES
apontando simultâneamente

para o funcionamento de uma comissão central

de

apoio à campanha, nomeadamente no tocante aos aspectos de propaganda. Eá que
rapidamente emprender a discussão em torno da orientação geral da

Campanha

para a Universidade, e iniciar a planificação concreta desta em cada
Academias.

lli~a

das

Da pouca discussão até agora havida, condicionada também pela inexis

'"

tência de uma perspediva , global da campanha ~~T'c..;a\."l~6IIOI'etIXL p algumas
~j. __ 4 ~Q. Qt?\ea. SQ«v;-:t~e rnz;ylg !.s.. t.~ae ile p1"'OIpaganda que seria bom ~
profundar.
• necessidade de uma boa pr~campanha eleitoral, com iniciativasmtis
leves e abertas, aptas a solidificarem u~a imagem atraente dos comunistas ,
sobretudo junto de sectores que tradicionalmente temos dificul{:lades em

to-

car (eleitorado esquerdista, sectores vacilantes da direita, etc ••• ).
• lançamento da programa eleitoral para a universidade sob uma forma
diferente da tradicional, recorrendo por ex.emplo a um jornal em quo cada um
dos

pontos seria objecto de um tratamento atraente (entrevistas, mesa re-

donda, reportagem).
• lançamento de
um debate p~blico.

~

desafia

~s

outras organizações da juvendude

• lançamento de um "compromisso eleitoral dos comunistas com a
versiclac. . e" com pequenos pontos
terial de

propê~anda

sint~cticos,

para

-

-1:Jli .

funcionando como o princi pal n1!!;.

escrita.

• recurso predominante

~

-

imagem como forma de propagan'da, com o apro

veitamento das exposições e diaporamas feitos para a Festa e feitura de outros.
• na propaganda escrita evitar o texto maçudo, substi tuindo,·o

por

pequenas palavras de ordem e mui ta imagem (B.D. - fotografia - etc ••• ).
Estas algumas ideias já existentes. Muito mais há
~e pr~rama

por~m

que discutir.

eleitoral para a universidade? que grandes palavras de ordem

especificas lançar? que tipo de iniciativas promover?
A discussão destas e de outras ideias, a planificação cuidada da campanha eleitoral é a primeira grande tarefa para "asseguró.r
cisi vo ~s campanhas eleitorais do pcp~r

Ul1

cOl1.tributo de

