
A caminho do topo
Criar em Portugal uma universidade de dimensão média no plano europeu,

apostando em força na investigação científica e na interdisciplinaridade.

Eis os grandes objetivos da nova Universidade de Lisboa, fruto da fusão, em

2013, com a Universidade Técnica de Lisboa. O reitor António Cruz Serra

explica-nos como tem corrido o processo e os perigos que espreitam.

Mais
do que pegar em duas instituições diferentes e colocá-

-las sob o chapéu de uma só reitoria, a fusão das universi-

dades de Lisboa (a antiga "Clássica") e Técnica de Lisboa

teve o objetivo de criar uma nova instituição: a maior do

país, tendo superado a do Porto. Com cerca de 45 mil alunos matricu-

lados e 3500 docentes, a atual UL quer promover uma formação que

passe ao lado dos antigos modelos de organização dos cursos, assim

como dos velhos métodos de ensino. Daí que se tenha falado muito,

pelo menos nos documentos que moldaram a sua fusão, em incen-

tivar uma "aprendizagem autónoma" e uma "individualização dos

percursos" académicos, recorrendo, em paralelo, "às redes de comuni-

cação e a novos espaços de aprendizagem".

Quanto a fazer ciência e inovação de alto nível, como pretende a UL,

especialmente na área tecnológica e através de uma convergência de

diferentes campos e especialidades, tal só será uma realidade se conse-

guir, de forma contínua, atrair os melhores estudantes, professores e

investigadores, quer entre os que estão cá dentro, quer no estrangeiro.

Para que a nova universidade se assuma como uma referência inter-

nacional, em termos de reputação e nos ranWngs internacionais atuali-

zados todos os anos (aqui, espera-se um grande salto, devido à junção



das duas instituições), é f ulcral que tenha os meios financeiros e huma-

nos imprescindíveis para poder executar tal tarefa.

Em 2013, o seu orçamento foi de 334 milhões de euros, com 55 por
cento a provir do Orçamento de Estado e o resto de receitas próprias.
No entanto, para 2014, o Governo cortou o financiamento, a todas as

universidades portuguesas, em 6,5% (valor que inclui a desvalorização
salarial dos funcionários públicos), o que nada de bom augura para o

futuro. Com um nível de financiamento abaixo da média europeia e

um corpo de docentes e investigadores que precisa de ser renovado, o

ensino superior português terá muitas dificuldades em afirmar-se inter-

nacionalmente se tal assim continuar. É neste oceano de problemas e,

sobretudo, de incertezas que a nova Universidade de Lisboa terá de

navegar nos próximos tempos, como nos contou o reitor da instituição,
António Cruz Serra.

MAIS AUTONOMIA, MENOS CORTES

Passou-se quase um ano desde a fusão da Universidade de Lisboa (a

antiga "Clássica") com a Universidade Técnica de Lisboa. Que cuidados

foram necessários ter em conta para a união das duas instituições?
O propósito inicial era complexo: harmonizar duas culturas universitá-

rias diferentes, fundir estruturas e serviços centrais, criar uma estrutura

de gestão política e administrativa eficaz, e assegurar que a vida das

escolas prosseguia sem sobressaltos. Um dos pressupostos da fusão era

o respeito pela autonomia diferenciada das escolas, nos vários domínios

em que, dependendo da sua dimensão, ela se pode exprimir: científica,

pedagógica, administrativa, financeira, etc.

Como correu o processo, até ao momento?

O processo de fusão tem decorrido de modo harmonioso e não tur-

bulento. A fusão dos serviços centrais das duas universidades, desiguais
na dimensão e nas funções avocadas, está feita; os mecanismos de ges-
tão começam a estabilizar-se na fluidez de rotinas autossustentadas; a

subsidiariedade de atuação da reitoria, relativamente à autonomia das

escolas, está assegurada; e os serviços de ação social estão unificados

e funcionais.

O que falta fazer para vermos a nova universidade funcionar na sua

máxima força?
Decorrido este processo de conciliação e fusão das estruturas, e

[quando for] assegurada uma resposta mais eficaz à pressão contínua e

conjuntural de uma gestão [que está] sob uma excessiva tutela ministerial

(em particular do Ministério das Finanças), a UL poderá dedicar-se, de

modo mais exclusivo, às atividades que a definem: o ensino, a investi-

gação e o envolvimento com a sociedade e a cidade de Lisboa. Este pro-
pósito seria mais bem assegurado se algumas alterações legislativas, do

enquadramento da atividade universitária, fossem rapidamente feitas.
Um significativo ganho de autonomia, que redundasse numa integração
no setor autónomo do estado, seria de utilidade extrema para a univer-

sidade, para os organismos de tutela (que consomem tempo excessivo

regulando o que não conhecem bem) e para o país.
Além desse problema, qual é o maior constrangimento com que se deparam?
A maior dificuldade é, talvez mais do que os drásticos cortes orça-

mentais que cumulativamente se têm feito nos últimos anos, a impre-
visibilidade e o arbítrio da sua ocorrência. A UL devia poder planear a

sua atividade a prazo, idealmente projetando-a num período quadrienal,
estando segura de que nenhuma imposição de conjuntura a alteraria.

SUBIR NOS RANKINGS
Um aspeto importante, que resulta da fusão das duas instituições, é

que ela abre caminho para que surja, finalmente, uma universidade portu-
guesa capaz de se destacar nos principais rankings internacionais, nomea-
damente o Academic Rankingof World Universities, o ranking de Xangai.
Em que lugares poderá ficar posicionada e quais as razões que fazem espe-
rar por uma boa classificação?



Na próxima edição do ranking de Xangai, a

ULficará colocada entre as primeiras cem uni-

versidades europeias, passando a ser a maior

de Portugal e a segunda da península Ibérica.

Nos últimos cinco anos, conseguiu cerca

de um terço do financiamento de ciência

e tecnologia do nosso país, tendo estado

associada [através dos fundos do Sétimo

Progroma-Quadro de Investigação da União

Europeia] a projetos de investigação que
trouxeram para Portugal quase 40% do finan-

ciamento a projetos europeus com participa-

ção portuguesa.
No entanto, há outros rankings em que tam-

bém tem feito boa figura...
No ranking SClmago, somos hoje a primeira

universidade portuguesa, a primeira ibérica e

a segunda maior ibero-latinoamericana. Nunca

Portugal teve uma universidade com a dimen-

são e a massa crítica capaz de ter este impacto

nos rankings internacionais. Com a recente

publicação da lista de autores [investigadores]

com elevado impacto [ao nível do número de

citações dos seus artigos científicos], contamos

melhorar.

? Num ranking,
a nova UL

já é a maior
de Portugal

e da península

A subir. Com cerca de 45 mil alunos, a nova instituição de ensino superior promete subir nos

rankings. Em cima, a tradicional bênção de finalistas, que decorre na Alameda da Universidade.

Que tipo de percalços pode perturbar esse

caminho de ascensão?

A maior ameaça ao nosso desempenho é a

grande descida da dotação do orçamento de

estado para as universidades portuguesas,
como consequência da crise económica e finan-

ceira que atravessamos. Esperamos que os

agentes políticos consigam perceber que, sem

melhores universidades, Portugal não terá

um futuro melhor do que o nosso presente.
Só um crescimento dos recursos ao nosso dis-

por, incluindo a capacidade de contratar novos

professores e investigadores, que permitam ir

substituindo aqueles que se aposentam, per-
mitirá manter e melhorar a nossa competitivi-

dade.

Depois do secundário, o que fazer?

Quando
interrogados sobre se preten-

dem continuar os estudos depois do

ensino secundário, 67,9 por cento dos jovens

portugueses dizem que "sim", sendo que
87% dos que respondem afirmativamente

pensam entrar num curso superior: 7896

preferem uma universidade e 9% um politéc-

nico. Numa separação por sexo, verifica-se

que são mais as raparigas que o querem fazer

(73,6%) do que os rapazes (60,9%). Estes

valores, que constam no inquérito Estudantes

à Saída do Secundário 201 2/201 3, publicado

em abril deste ano pela Direção-Geral de

Estatísticas da Educação e Ciência, refletem

as respostas de 42 mil estudantes do 12.°

ano, tanto de escolas públicas como privadas,

de Portugal continental. Comparando com

os anos anteriores, a tendénda é de quebra

junto dos que pretendem prosseguir a sua

formação: em 2008/09, três quartos dos alunos

inquiridos pretendiam acabar o secundário e

continuar a estudar, com o número a descer

desde então.

As principais razões que levam os jovens a não

quererem prosseguir os estudos consistem, prin-

cipalmente, no desejo de arranjar um trabalho

para poder ter o seu próprio dinheiro (51,9%),

no íácto de não gostarem de estudar (31,9%) e

terem dificuldades económicas (29,7%). Olhan-

do em retrosperm para 2008/09, o número de

alunos que davam esta última justificação era

bastante menor nesse ano letivo, com 22,4%.

Neste último inquérito, os estudantes dos

cursos científico-humanisticos (85,6%), assim

como os do ensino artístico especializado

(83,7%), são os que mostram maior vontade

de ir para além do secundário, seguindo-se os

cursos de educação e formação (63,5%) e os

tecnológicos (61,7%). No extremo oposto,
temos os jovens que frequentam um curso

profissional, com somente 34,5%: um valor

que, segundo o relatório que acompanha o

inquérito, não espanta, pois trata-se de um

ensino vocacionado para a rápida integração
no mercado de trabalho.

Quais as áreas em que os jovens portugueses
ambicionam formar-se? Direito, ciências só-

cias e serviços reúnem a predileção de 21,8%
dos alunos que querem prosseguir os estu-

dos, com o resto a apontar as baterias para

ps cursos ligados às tecnologias (19,6%),
à saúde ( 17,4%) e às áreas da economia,

gestão e contabilidade (12%). Os melhores

alunos, com classificações médias entre os 18

e os 20 valores, vêem a área da saúde como

o caminho a seguir (42,4%), secundada pela
das tecnologias (20,4%).


