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gabinete_apoio_presidencia

De: Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira

Enviado: 10 de fevereiro de 2023 16:18

Para: gabinete_apoio_presidencia

Cc: Maria João Lopes Guerreiro Felix; Paulo Adriano Marques Sousa Teixeira

Assunto: "Professor Emérito", FW: Propostas de regulamentos em fase de discussão pública

Prezada Senhora Presidente do IPCA 
Profª Doutora Maria José Fernandes 
 
Espero que esta mensagem a encontre bem, enviando respeitosos cumprimentos. 
 
Ainda dentro dos 30 dias úteis: 
 
Discordo do Artigo 2.º Requisitos para atribuição do título 1. O estatuto de “Professor Emérito” é 
concedido:  
 
 "2. São requisitos para atribuição do título:  
 
a) Ter o estatuto de professor de carreira aposentado, reformado ou jubilado, na mais alta categoria da 
respetiva carreira, tendo esse estatuto decorrido de vinculação ao IPCA, na data de termo de serviço para 
esse efeito, a qual deverá ter ocorrido há menos de três anos antes da atribuição;" 
 
Pois constitui uma violação dos artigos 13º e 47º da Constituição. Ou seja, significa que quem não teve 
oportunidade de chegar a professor coordenador principal (ou professor catedrático, bem sabendo que tal 
já se aplica em algumas Universidades, mas inconstitucionalmente, brevitatis causa) nunca pode ser 
professor emérito. Seria uma injustiça depois doutra injustiça quando a Constituição é clara na igualdade 
de oportunidades. Concluindo, todos deveriam ter a oportunidade de se tornarem Professores Eméritos, 
baseando por exemplo em critérios de avaliação aos quais já foram submetidos ao longo da carreira. Não 
precisando de ser sempre os máximos. De contrário, poderíamos ter o caso de um professor(a) sempre 
avaliado com excelência em 40 anos de trabalho aplicado que não teria a chance de ser professor emérito. 
A própria intuição, que não apenas dum jurista, conclui pela injustiça teórica e prática que pode e deve ser 
corrigida em nome do Interesse Público. 
 
Por outro lado, o requisito: 
 
"e) Ter comportamento e reputação irrepreensíveis, designadamente no exercício das funções.", vai 
contra, até porque demasiado subjectivo no conceito indeterminado e vago, também na minha modesta 
opinião de quase 30 anos de estudos destas matérias, da possibilidade de "ressocialização" que norteia 
todo o Direito Português e Europeu Humanistas. Toda a agente tem direito a se corrigir e voltar a tornar 
útil à sociedade. É por isso que Portugal foi um dos primeiros países do mundo a acabar com a pena de 
morte, e bem. Acreditamos na cura eterna, mesmo que com a ajuda médica até à morte natural ou por 
ortanásia (já legal em Portugal). Para mais informações: Bandeira, G.S./Moniz-Bandeira, E. (2017), A 
EUTANÁSIA E A “MORTE DIGNA” EM PORTUGA-UE, BRASIL, BEM COMO NA ÁSIA 
ORIENTAL: JAPÃO, CHINA E COREIA DO SUL – DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA 
(DIREITOS FUNDAMENTAIS), Revista Internacional CONSINTER de Direito, Brasil, Espanha, 
Portugal, México e Colômbia, pp. 93 e ss.. (2 publicações: ISSN impressa: 2183-6396; ISSN 
digital: 2183-9522); 
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https://revistaconsinter.com/revistas/ano-iii-numero-v/direito-penal-e-criminologia/a-eutanasia-e-a-
morte-digna-em-portugal-ue-brasil-bem-como-na-asia-oriental-japao-china-e-coreia-do-sul-direito-penal-
e-criminologia-direitos-fundamentais/ 
 
Veja-se São Paulo que, para crentes ou não crentes, começou por ser Saulo, o assassino que mandou 
matar Santo Estêvão e perseguiu muitos outros. Mas melhorou. Tornou-se num melhor Ser Humano, num 
dos maiores Doutores dos valores mais Humanistas da Igreja. Estaria proibido de ser Catedrático ou 
Jubilado ou Emérito dos Valores Humanistas? Religiosos ou não, estamos convictos que não. Todos têm o 
direito de melhorar e limpar o seu cadastro, o seu passado. Todos temos o direito de nos podermos tornar 
melhores. A anátema, como a cruz de David nos Judeus, outros símbolos de pelourinho ao longo da 
História da Humanidade, e das Bruxas queimadas pela inquisição, entre outros milhões de vítimas, 
somente trouxeram rancor e ódios que mais guerras geraram, em vinganças sem fim. Como hoje 
assistimos todos os dias na comunicação social. É preciso dar uma chance a quem errou e, efectivamente, 
se arrependeu e melhorou. No Cristianismo chama-se perdão. Na ciência jurídica chama-se readaptação 
social ou ressocialização! 
 
Muito obrigados pela vossa atenção. Bem hajam todos os que vierem por bem. 
 
Melhores saudações académicas e sindicais, o Colega Professor e Delegado Sindical 
 
Prof. Doutor Gonçalo N. C. S. de Mello Bandeira 
 
Professor-Adjunto-College Professor 
Departamento de Direito-Department of Law 
Escola Superior de Gestão-Management School 
I.P.C.A.: www.esg.ipca.pt 
Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
LL.D.-Criminal Law by the Faculty of Law of the University of Coimbra 
Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 
LL.M.-Public Law from the Faculty of Law of the Catholic University 
Campus do I.P.C.A. 
Tel.: (+351) 253 802 500 
Fax.: (+351) 253 821 111 
4750-810 Barcelos-Portugal 
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P Pense no meio ambiente antes de imprimir esta mensagem. | Please consider the environment before printing this email.* 
 
> AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, 
solicitamos que não faça qualquer uso do respectivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente. 
Recordamos que a violação deste direito é crime previsto e punido até 1 ano de prisão pelo Código Penal português (art.º 
194.º) e pelas regras de direito internacional. Todos os direitos de autor e todos os direitos relacionados com os direitos de 
autor estão sob total reserva legal e são propriedade do remetente. 
 
> LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via electrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto susceptível de afectar a sua 
integridade. 
 
> CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for 
the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to make any use 
whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender. Remember that 
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the violation of this rule of law it is a crime that is punished with 1 year of prison by the Portuguese Penal Code (§ 194) and 
the rules of the international law. All the copyright rights and all the rights that are in connection with copyright rights are 
under total legal reserve and are sender property. 
 
> DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronic transmission and consequently 
does not accept liability for any fact that may interfere with the integrity of its content. 
 

De: gabinete_apoio_presidencia <gapresidencia@ipca.pt> 
Enviado: 9 de janeiro de 2023 20:33 
Para: all <all@ipca.pt>; 'alunos@alunos.ipca.pt' <alunos@alunos.ipca.pt> 
Assunto: Propostas de regulamentos em fase de discussão pública  

  

Exmos(as). Senhores(as), 

  

Informamos que entraram em fase de discussão pública as seguintes propostas de regulamentos: 

- Despacho (PR) N.º 11/2023 - Discussão pública do Regulamento para atribuição do Título de Professor 

Emérito do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

- Despacho (PR) N.º 12/2023 - Discussão pública do Regulamento do Programa de Voluntariado do 

Instituto Politécnico do Cávado e Ave 
O acesso às propostas de Regulamentos é feita através do site do IPCA em https://ipca.pt/ipca/apresentacao/o-
ipca/discussao-publica/ e no PORTAL IPCA. 

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões, para o gabinete da presidência, utilizando o endereço 

eletrónico gapresidencia@ipca.pt, no prazo de trinta dias a contar desta data. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Gabinete de Apoio à Presidência 
Serviços Centrais do IPCA 

Campus do IPCA, Edifício C 

Av. Professor Doutor João Carvalho 

4750 - 810 Vila Frescaínha S. Martinho 

Telf: 253802191 

  

 
  

  


