
A sustentabilidade social, um dos pilares do desenvolvimento sustentável com que a Universidade 
NOVA e particularmente a FCSH – uma faculdade de referência no ensino e na investigação nas 
Ciências Sociais e nas Humanidades – estão verdadeiramente empenhadas, “começa em casa”.

A NOVA FCSH deve assumir esta responsabilidade e dar esse exemplo na sociedade perante todas 
as suas trabalhadoras e trabalhadores. Esta deve ser sustentável nas suas opções estratégicas, 
políticas, formas de organização e de funcionamento internos e na gestão dos seus recursos 
humanos. No fundo, a todas e a todos proporcionar futuro.

Esses contributos passam por uma maior valorização de todas as pessoas que compõem a 
comunidade da NOVA FCSH e a mitigação de desigualdades e constrangimentos que dificultam 
o seu desenvolvimento e progressão. O que passa, à partida, por uma promoção e expansão de 
valores e objetivos que proporcionem aos trabalhadores um futuro com perspetivas cada vez 
mais favoráveis nesta instituição.

Nesse sentido, a eleição do representante do Pessoal Não Docente e Não Investigador – como 
formalmente estes profissionais ainda são identificados mas defendemos a alteração desta 
designação – reveste-se de uma significativa importância pois, este membro, tem o dever de 
representar os legítimos interesses e aspirações de todas estas trabalhadoras e trabalhadores.

Para esta representação, e no âmbito das competências do Conselho de Faculdade da NOVA FCSH, 
o representante da Lista S pretende dar um forte contributo para a implementação de princípios 
comuns que devem orientar a gestão de todas as áreas da FCSH, e que passam por:

• Melhorar as condições de vida e trabalho;
• Proteger os direitos dos trabalhadores; 
• Fixar relações laborais estáveis e permanentes com salários justos;
• Defender a igualdade de género;
• Promover a igualdade no acesso à formação profissional;
• Proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e de valorização 

profissional.

Certamente, também destas orientações, resultará um reforço coerente e demonstração dos 
compromissos e contributos da NOVA FCSH – junto com a sua missão formativa e do conhecimento 
científico que produz – para o Desenvolvimento Sustentável, os seus objetivos e agendas.

Para esta finalidade, a ação da Lista S promoverá junto do Conselho de Faculdade da NOVA FCSH:

Um ambiente amigável e estimulante à participação de todas as trabalhadoras e de todos 
os trabalhadores;

Uma cultura organizacional, com políticas e instrumentos que possibilitem a estes 
profissionais, em todos os níveis, uma participação efetiva em processos de decisão e no 
desenvolvimento do seu trabalho com maior autonomia e em equipa;
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O combate à precariedade laboral, para que o recurso ao trabalho precário deixe de ser 
uma opção a considerar;

A escolha por opções de contratualização que culminem em vínculos laborais estáveis e 
permanentes;

A implementação de medidas que tenham em vista a coesão laboral e a diminuição de 
desigualdades salariais existentes em posições e funções similares;

A cada vez mais urgente necessidade de revisão e aplicação de novas opções remuneratórias 
justas e adequadas face aos congelamentos salariais e aos aumentos progressivos nos custos 
de vida que são sentidos já há vários anos, em especial na área metropolitana de Lisboa, onde 
a NOVA FCSH se insere;

A valorização e a discussão de eventuais alterações das carreiras existentes, que possam 
refletir as mais recentes mudanças e exigências profissionais no seio das universidades, 
contribuindo assim para a sua motivação e retenção da experiência acumulada;

A existência de instrumentos e de práticas que garantam a transparência, rigor, igualdade 
de oportunidades e justiça na avaliação de desempenho e na premiação do mérito, 
qualidade e produtividade. Para isto será afirmada a importância da constante melhoria 
e da qualidade na aplicação dos regulamentos e instrumentos de avaliação, com uma 
definição rigorosa, equilibrada, tangível, mensurável e atempada dos indicadores, 
objetivos e metas aplicadas a todas as trabalhadoras e trabalhadores;

O reconhecimento da importância do contributo ativo destes profissionais, que não pode 
ser tido como dispensável ou meramente acessório, na definição e no desenvolvimento 
da sua carreira e percurso de formação e valorização profissional;

Procurar assegurar que este coletivo de trabalhadoras e trabalhadores tenha a possibilidade 
de participar ativamente na definição dos planos de mudança para instalações em 
Campolide – existentes e/ou a construir – por forma a garantir as boas condições nos 
postos de trabalho e nos espaços comuns de convívio e refeição.

A ação deste representante será pautada por uma promoção ativa de canais de comunicação 
junto destes profissionais da NOVA FCSH, que permitam congregar os seus anseios e possibilitem 
a sua auscultação e participação, de forma a sistematizar os seus contributos, para a definição do 
Plano Estratégico, Plano de Atividades e Orçamento.

Como medida simbólica será proposta a implementação de uma iniciativa anual de Orçamento 
Participativo, onde todas as pessoas que trabalham e estudam na NOVA FCSH possam ser 
chamadas a propor e a debater os projetos que gostariam de ver concretizados, para serem 
depois escolhidos, em exercício democrático, e devidamente contemplados no Orçamento e 
executados pela Direção da FCSH.

Estas são as orientações subjacentes à candidatura da Lista S e que enquadram este nosso 
compromisso de estar atentos e em permanência auscultar todas e todos aqueles que 
procuramos representar no Conselho de Faculdade da NOVA FCSH, dando voz aos seus anseios, 
preocupações, desafios e expectativas.

A nossa proposta eleitoral surge para incentivar o benefício de uma maior participação desta 
coletividade de profissionais, que ajuda a criar o Presente e o Futuro da nossa instituição, e 
reflete o ânimo com que nos propomos representá-los. 

Em suma, avançamos com esta candidatura em prol do reconhecimento do papel fundamental 
que todos nós temos para a construção de UMA NOVA FCSH SOCIALMENTE SUSTENTÁVEL. Lista S


