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A Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto (FCNAUP) esteve 33 anos em barracões, com visíveis marcas de 

degradação, no recinto do Hospital de São João. Agora, após mudanças, 

encontra-se, novamente, num pré-fabricado dentro do recinto da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, com dois laboratórios e a sede da 

associação de estudantes, enquanto que os gabinetes dos docentes se encontram 

nas antigas instalações da Associação de Estudantes da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

CARTA ABERTA A TODOS OS PARTIDOS POLÍTICOS 

 Estas instalações são provisórias por três anos, já que foi assinado um 

contrato por esse período de tempo, enquanto que o terreno destinado à 

construção da FCNAUP está a ser utilizado, como estaleiro, pela Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto para a construção da sua nova faculdade.  

As instalações da nossa faculdade não dignificam o esforço que esta 

Unidade Orgânica tem realizado, no sentido de fazer crescer a área/curso e a 

profissão de nutricionista. A nossa Unidade Orgânica apresenta um numerus 

clausus muito baixo (65), devido às condições físicas já referidas, o que em nada 

abona a favor do curso, afastando potenciais interessados, que não se sentem 

minimamente atraídos pelo espaço e instalações em que a Faculdade se 

encontrava e continua instalada. Este é, certamente, um factor muito negativo e 
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que, como já foi dito, não contribui para prestigiar esta Faculdade que tem 

direito a ocupar, de uma vez por todas, o seu lugar na dinâmica educativa da 

Universidade do Porto. 

Mesmo que as condições das salas de aula tenham melhorado, o mesmo 

não se verifica com os laboratórios que mantiveram as baixas condições de 

ensino; a biblioteca (um espaço reduzido dentro da biblioteca da FEUP) e as 

salas de informática agora têm de ser partilhadas com os milhares de 

estudantes da FEUP. Como se isto na bastasse, a FCNAUP neste momento está 

reduzida a 790 m2 (dados do sítio da Universidade do Porto), divididos pelos 

gabinetes dos docentes e serviços e pelo pré-fabricado anexo, para 532 pessoas 

entre docentes, funcionários e estudantes (isto é, 1.49 m2

Corresponder ao que são as exigências de Qualidade do Ensino Superior 

recomendadas pelo ENQA (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area, Helsinki 2007), implementar o Processo de 

Bolonha e fazer crescer a profissão de nutricionista em Portugal com as 

condições actuais que a FCNAUP dispõe, torna-se uma missão extremamente 

complicada de levar a bom porto. Sendo actualmente a única instituição 

pública, em Portugal, a formar nutricionistas, aliado às novas reformas do 

Ensino Superior que visam criar um espaço de ensino comum europeu é 

imperativo proporcionar boas condições de trabalho para receber dignamente 

todos os estudantes, incluindo os oriundos dos países da União Europeia. 

 por pessoa). 

Dados publicados pela Direcção-Geral do Ensino Superior revelam que a 

média do último colocado é das mais altas do país (15.93, 16.80, 16.30, 15.85 e 

16.13 nos últimos cinco anos) e o número de candidatos é cerca de sete vezes 

superior ao número de colocados. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
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Superior previa, para 2009, 77.4 Milhões de Euros (sem incluir os fundos do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional, prefazendo no total cerca de 130 

Milhões de Euros) para Infrastruturas do Ensino Superior, o que representa um 

aumento de 22,5% em relação ao ano anterior. Lamentamos, mais uma vez, que 

a FCNAUP não tenha beneficiado deste investimento como várias Instiuições 

de Ensino Superior (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e Escola Superior de Saúde do Politécnico 

de Leiria), apesar de nos encontrarmos em instalações provisórias há 33 anos e 

de ter o projecto pronto desde 2006 (orçado em 5 Milhões de Euros). 

Dada a falta de condições da FCNAUP, os estudantes são obrigados a 

percorrer consideráveis distâncias até à Faculdade de Farmácia, à Faculdade de 

Medicina e até à Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica 

Portuguesa para terem aulas de Microbiologia I e II, Anatomia I e II, Química 

Orgânica, Tecnologia Alimentar, Toxicologia, Bromatologia, entre outras. E, 

apesar de concordarmos com a criação de protocolos de colaboração para a 

partilha de recursos humanos e físicos, esta situação dificulta a construção de 

horários e, consequentemente, a harmonização dos ritmos de estudo. Esta 

situação está ainda agravada pelo facto da FCNAUP ter de esperar pelas sobras 

da Faculdade de Engenharia, no que diz respeito ao número de salas de aula 

disponíveis, para poder fazer os seus hórarios. 

Vários estudos demonstram que a área das ciências da nutrição está a 

crescer e de forma sustentada. Por um lado, um estudo da Universidade do 

Porto demonstra que a FCNAUP lançou o maior número de publicações por 

doutorado da Universidade do Porto, indexadas na base de dados da Web of 
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Science. Por outro lado, um estudo relativo à gestão financeira das 

Universidades, Institutos e Faculdades de Portugal, publicado pela Social 

Science Research Network, demonstra que a FCNAUP é a primeira no ranking 

nacional de eficiência no que diz respeito à sua gestão (Public Tertiary Education 

Expenditure in Portugal: A Non-Parametric Efficiency Analysis, 2004). 

Relembramos ainda que os estudantes pagam a propina máxima, fixada 

por lei, tal como todas as Unidades Orgânicas da Universidade do Porto, e não 

têm as mesmas condições de ensino da maioria das Instituições de Ensino 

Superior.  

Como facilmente se conclui, a situação da FCNAUP sempre foi 

extremamente constrangedora pelas razões apresentadas. No entanto, há outro 

aspecto que merece a nossa preocupação, como seja a crónica falta de 

informação sobre o futuro da FCNAUP, instituição em que o estudante 

depositou e continua a depositar toda a sua confiança.  Ora, esta ausência de 

informação provoca nos estudantes um sentimento de incerteza e até de alguma 

perplexidade, porque, sendo parte interessada em todo este processo, são os 

menos considerados.  

Em suma, o crescente desenvolvimento científico alcançado pela 

FCNAUP, os Standards and Guidelines para a implementação do Processo de 

Bolonha e as dificuldades que os estudantes enfrentam todos os dias, como já 

foi referido, convergente com a necessidade de progresso tecnológico, científico 

e social justificam, em nosso entender, a necessidade da construção de um 

edifício que garanta a qualidade de ensino necessária à formação de 

nutricionistas no país. 
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A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto (AEFCNAUP), sendo a entidade 

responsável pela representação dos estudantes do curso e dos seus interesses, 

pretende continuar esta luta no sentido de mostrar o descontentamento face a 

esta situação e apela a que haja vontade política para que seja resolvida. 

 

De forma a poder clarificar todas estas questões em torno do futuro das 

instalações da FCNAUP, vem a Direcção da AEFCNAUP pedir a todos os 

partidos políticos uma posição formal sobre este assunto. 

20 de Julho de 2009 

 

A Direcção da AEFCNAUP 

Alexandre Santos, Sara Lopes, Sara Miranda, Maria João Figueiredo, Luis Coutinho, Gustavo 
Costa, José Cevada, Filipe Barbosa, Marcos Rodrigues, Manuela Marinho, Laura Dias, 

Margarida Siopa, Diana Saraiva, Joana Oliveira, Rui Santa, Tânia Tinoco, Raquel Neto. 
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