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Investir
na Universidade

para sair da \

crise

Maior autonomia e mais financiamento
público é o que reclama o reitor
da Universidade de Lisboa, que
a pretende competitiva entre as melhores
do mundo e capaz de continuar a "fazer bem"
o trabalho de formação e qualificação
dos jovens portugueses. Ao JL/ Educação,
garante ainda que as universidades

portuguesas estão "sob ameaça"
e que se não se corrigir a dotação
do Orçamento de Estado para 2014,
algumas faculdades podem não ter dinheiro

para pagar salários todo o ano. Uma situação
de "asfixia" do sistema universitário,
que poderá também "matar" a investigação
científica e "comprometer" o futuro do país
Entrevista de Maria Leonor Nunes e Carolina Freitas
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É um otimistapor temperamento,
mas não esconde o ceticismo em
relação ao futuro das universidades

portuguesas, que em seu entender,
"merecem" outro investimento,
pelas provas que têm dado de boas

práticas e melhores contas. "Não
temos dívidas", afiança, "soube-
mos ajustar-nos, mas não é pos-
sível aguentar mais cortes" . Não

é, no entanto, dos que baixam os

braços, nem no meio das maiores
adversidades.

Engenheiro eletrotécnico de

formação, prof. catedrático, com
muitos anos de gestão universitária
no curriculum à frente do Instituto
Superior Técnico e da Universidade
Técnica de Lisboa, António
Cruz Serra, 57 anos, é reitor da
Universidade de Lisboa (UL), desde

a sua 'criação' em julho, juntando



as universidades Técnica e Clássica

numa só instituição, num pro-
cesso conduzido pelo então reitor
da Clássica, António Sampaio da
Nóvoa, e por si próprio.

Em curso está a organização dos

serviços centrais de "uma forma
eficiente", a criação de colégios
para investigação em áreas trans-
versais, a revitalização do Estádio
Universitário para que sirva a
comunidade estudantil e a cidade
de Lisboa. E muitas outras tarefas
necessárias para fazer da UL uma
grande universidade europeia e

da Língua Portuguesa, como é sua

ambição.
Isto apesar dos reveses impostos

pelos cortes (mais 30 milhões de

euros do que estava anunciado) da
dotação do Orçamento de Estado

2014 (OE) para o Ensino Superior,
que recentemente levaram o

presidente do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas,
António Rendas, a pôr o lugar à

disposição, ao fim de 'conversa'
com o Ministério da Educação e

Ciência e a uma reunião com o

primeiro -ministro Pedro Passos

Coelho. Um encontro de que saí-

ram algumas promessas, nenhu-
mas garantias e poucas esperanças,
como adianta Cruz Serra ao JL/
Educação. E sublinha: "É preciso
perceber que investir na universi-
dade é investir no futuro do país" .

JL/ Educação: Dissiparam- se um
pouco as nuvens negras que ame-
açavam as universidades portu-
guesas?
António Cruz Serra: Que nuvem
podia ter desaparecido? Nenhuma.
Posso dizer que a Universidade de

Lisboa (UL) não vai fechar e isso é

uma grande notícia, porque a dota-
ção do OE é tão baixa que podia ser
essa a novidade.
Há esse risco?
Acho que em algumas univer-
sidades e escolas não vai haver
dinheiro para pagar os salários
durante o ano todo, em 2014. E vai
ser preciso tomar medidas.
A tempestade vai mesmo desabar?
Desde 2006, as universidades
perderam 50% da dotação do OE. É

um número incrível. Já se apertou

imenso a despesa e as universida- >

> des ainda estão abertas à custa da
redução do número de professores
e da baixa da investigação. Não

conheço outro setor da adminis-
tração pública onde tenha havido
uma redução destas, está para lá do
aceitável para que as universidades

possam continuar a fazer o que
devem. O país não vai sair da crise
se não criarmos riqueza. E para
isso precisamos de mais jovens
com muita qualificação, a estudar
nas universidades, e não de menos.
Não há uma estratégia, mas apenas
uma política baseada na necessi-
dade de fazer cortes transversais
e que não olham a condições
concretas.
Até quando as universidades vão

aguentar mais cortes?
Talvez até novembro do próximo
ano. . . Não é possível aguentar uma
descida extra em termos compara-
tivos de 7.5%, que resulta do corte
adicional da dotação do OE para
2014, sem contar com os salários, o

que significará 10.5% . O Conselho
de Ministros tinha decidido que a
dotação do OE descia 4% em 2014
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Se aumentasse
a dotação do Ensino
Superior em 20%
ainda estaríamos
numa média por aluno
abaixo de todos
os países da OCDE
e que seria retirado do nosso orça-
mento o correspondente à descida
da massa salarial de 2013 para
2014. Mas as Finanças resolveram
retirar o dobro da descida da nossa
massa salarial, mais 30 milhões
de euros! A minha proposta foi no
sentido de no final do primeiro
trimestre de 2014 se fazer uma
avaliação e se for verdade que,
como dizem as Finanças, o impacto
global do que está previsto no OE
faz cair 6.5% a massa salarial,
então haverá subsetores onde vai

sobrar dinheiro para transferir para
aqueles onde falta. No entanto, na
reunião, o primeiro -ministro não
foi capaz de nos fazer esta pro-
messa.
Mas da reunião não saiu nenhuma
esperança?
Só a promessa que caso hou-
vesse necessidade de reforçar o

Orçamento para pagar salários tal
seria feito. Mas isso quer dizer que
onde houver um saldo transitado

que dê para os pagar, não haverá
reforço. O que significa matar a

investigação, porque esses saldos
são imprescindíveis para fazer os

projetos. E matando a investiga-
ção, mata-se a Universidade. Dela
saem em média 20% de overheads

que permitem que tenhamos cá os

alunos que temos e que nunca terí
amos com esta dotação do OE.

Porquê?
O Estado paga muito menos por
um aluno na Universidade do que
por um do Secundário e muito
menos do que num contrato com
um colégio em regime de associa-

ção. Um terço dos nossos alunos
está cá à custa das receitas geradas
na investigação e na prestação de

serviços. Se ficarmos sem essa

tesouraria, os projetos não são

executados, nuns casos teremos de
devolver dinheiro às entidades fi-
nanciadoras, noutros não o iremos
receber.
Há uma ameaça de asfixia das
universidades ?

Sim, são tempos difíceis.
Aumentámos muito as nossas
receitas próprias, mas não temos
capacidade de ir muito mais além.
Em consequência da crise, em
alguns setores a receita irá mesmo
diminuir.
O que é urgente para estancar este

processo?
Decidirem aumentar a dotação do
Ensino Superior em 20% . Mesmo
assim, estaríamos numa média por
aluno abaixo de todos os países da
OCDE.

Muitos dos que saem mais qua-
lificados das universidades estão

emigrar. Que efeitos pode isso ter
no próprio sistema?



António Cruz Serra Sei que os tempos são difíceis, mas os tempos mudam. O país existe há oito séculos e isto vai correr bem

Muitos ficam por questões fami-
liares e outras, mas muitos outros
estão de facto a ir para fora do

país. Em especial os docentes
mais jovens. A asfixia financeira
da Universidade comprome-
te Portugal e as condições para
podermos sair desta crise. E só

sairemos dela fazendo produtos
com valor acrescentado e não
trabalhando com salários de 500
euros.
Muito trabalho e burocracia
Como está a correr o processo de
fusão da nova Universidade de
Lisboa?

De forma muito satisfatória, com
pouca turbulência, muito trabalho
e burocracia. Uma coisa é ter cem
anos para criar regulamentos, ou-
tra ter uns meses para os adaptar.
Ainda por cima os regulamentos
das duas universidades nunca são

iguais.
Está-se na fase de ajustamento?
Já se fez muito na organização
dos serviços centrais da UL, na
coordenação do trabalho de umas
centenas de pessoas. E há um con-
junto de tarefas que no passado não
foi possível realizar, por falta de

recursos, e agora poderemos fazer.
Por exemplo?
Um bom gabinete de estudos e

planeamento; outro em que, além
da gestão de projetos de investi-
gação, se permita detetar oportu-
nidades para os investigadores e
estimular o concurso a programas
nacionais e europeus; outro ainda

para fazermos o trabalho de pro-
teção da propriedade intelectual
e do fomento do empreendedo-
rismo.
Essa é uma das vantagens da
fusão?



É. Tínhamos menos professores
e muito menos funcionários não
docentes do que deveríamos ter,
mas, naturalmente, duplicação
de serviços, ao nível das duas
reitorias. Assim, libertaram-se
pessoas e recursos para fazer coisas

que até aqui não podíamos fazer, e

também para as escolas onde havia
uma grande falta de pessoal.
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O Estado paga muito
menos por um aluno
na Universidade
do que por um
do Secundário
e do que num contrato
com um colégio em
regime de associação
O processo não implica despedi-
mentos?
Não, porque temos gente a menos.
A Universidade perdeu muitíssi-
mo pessoal nos últimos dez anos.
Cada vez que um governo mexe
nas condições de reforma, saem
muitas pessoas - e neste momento
há muitas à espera de sair. Não

compreendo, aliás, estas medidas:
a massa salarial na administração
pública diminui, mas as pesso-
as passam para a Caixa Geral de

Aposentações e são pagas pelo OE.
Continuamos a pagar-lhes e não as

temos cá para trabalhar, incluindo
algumas que eram fundamentais.

ENVELHECIMENTO
PREOCUPANTE
Também há muitos professores
que se reformaram?
Menos, mas ainda assim mui-
tos, uns 400 no conjunto da UL,
nos últimos dez anos. E o rácio
de professores está muito abai-
xo do padrão, há muito tempo.
Reformando-se professores e não
sendo contratados outros temos
mais alunos em cada turma e por-
tanto a qualidade do ensino piora.
Temos também menos oferta for-
mativa, muitas cadeiras de opção
deixaram de existir. Em alguns ca-
sos, isso pode ser uma boa medida
de gestão de recursos, de racionali-
zação, mas noutros é apenas menos
oferta. Outra desvantagem é o

envelhecimento do corpo docente,

o que já se nota muito.

Em que medida isso é preocupante
para o próprio sistema?
É mesmo a maior ameaça, a redu-
ção e o envelhecimento do corpo
docente. E terá consequências
também na produção científica.
De que maneira?
Grande parte da nossa investigação
é de professores, pois o número
de investigadores contratados é

relativamente limitado. E à medida
que se vão reformando, o número
de contratos permanentes torna-se
residual, com a correspondente di-
minuição da capacidade instalada
e da produção científica. O que terá
como consequência inevitável uma
descida da posição das nossas uni-
versidades nos rankings interna-
cionais. Tem havido muita pressão
sobre a carreira universitária. É

complicado ganhar um concurso

para catedrático ou associado, ca-
tegorias em que temos um número
muito baixo em relação a qualquer
universidade europeia, americana
ou chinesa - em algumas escolas
metade da média europeia. Isto

significa que muitos dos que se

reformaram estavam no topo das
carreiras e não foram substituídos.
E houve casos em que foi decapita
da a direção de muitas equipas de

investigação.
FLEXIBILIDADE E AUTONOMIA
Com todas as limitações, reduções
e cortes, é preciso um grande golpe
de cintura para gerir a UL. . .

É verdade. Às vezes, interrogo-me
por que, com tantas dificulda-
des, não só do OE mas também
administrativas, insistimos em
tentar apetrechar as universidades

para competir com as melhores do
mundo. Vivemos, aliás, numa teia
burocrática infernal, que consome
muito dos nossos recursos e do

nosso tempo.
Uma maior autonomia das univer-
sidades, como reinvindicam, viria
facilitar todo o processo adminis-
trativo?
Há muito tempo que andamos a

pedir que nos aumentem a agi-
lidade administrativa. E há uma
promessa que já vem das conversas
com este governo sobre a fusão.

Qual?
Criar uma nova figura no Regime
Jurídico das Instituições de Ensino
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Só sairemos da crise
criando riqueza,
fazendo produtos com
valor acrescentado
e não trabalhando com
salários de 500 euros
Superior, permitindo aumentar tal
agilidade, que o governo batizou
como de autonomia reforçada.
Houve, há meses, uma proposta
de alteração daquele regime, mas
muito desconsoladora.

Porquê?
Porque o que esperávamos não es-
tava contemplado ou muito pouco.
Isso coincidiu com a saída do mi-
nistro Vítor Gaspar e a entrada da
ministra Maria Luís Albuquerque.
E imagino que o que teria sido

negociado pela nossa tutela com as

Finanças ficou parado.
Mas foi um dos pontos assentes
na última reunão do Conselho de
Reitores com o primeiro -ministro?
Mostrou-se abertura para o regime
de autonomia ser muito reforçado.
O primeiro -ministro, que parece
não ter capacidade para fazer com

que as universidades recebam a
dotação orçamental definida pelo
Conselho de Ministros, garantindo
os 30 milhões de euros em falta,
ofereceu- nos a agilidade adminis-
trativa. Assim, comprometeu- se

a aprovar ainda em dezembro a

proposta de alteração do referido

Regime Jurídico e a enviá-lo ao
Parlamento para aprovação. Espero
que esta promessa seja cumprida.
Não parece confiante.
A mim, já me tinham prometido
um regime de autonomia reforça-
da durante o processo de fusão da
UL. Portanto, a minha capacidade
de acreditar é muito limitada.
Espero, no entanto, que o governo
aprove mesmo essa proposta e au-
mente significativamente a nossa
capacidade de gestão das univer-
sidades. Porque com todos estes

constrangimentos orçamentais,
não nos podem pedir que conti-
nuemos a fazer o nosso trabalho
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O primeiro ministro



parece não ter
capacidade
para fazer com que
as universidades
recebam a dotação
orçamental definida,
garantindo
os 30 milhões de euros
em falta

bem e a competir com as melhores
universidades do mundo. Porque
é disso que se trata: o mercado
universitário hoje é altamente
competitivo, há concorrência
pelos alunos e pelos projetos de

investigação. Ora, queremos
ter mecanismos de gestão que
a permitam, não podemos ficar
parados a meio de um protótipo,
meses à espera que a agência de

compras públicas permita adquirir
um processador. Precisamos ter
agilidade neste aspeto e na regra
de equilíbrio orçamental.
Em que sentido?
Se conseguimos aumentar o saldo
da universidade em novembro ou
dezembro, terá que ser possível
utilizá-lo em janeiro. Porque todos
os anos, ficamos com o saldo con-
gelado a 31 de dezembro. Qualquer
governo perceberá que isto é preju-
dicial para a execução orçamental.
Fiz uma proposta concreta e creio

que é muito fácil de concretizar.
E o que propõe?
Nós garantimos que mantemos o

saldo transitado de 31 de dezembro
do ano anterior durante oito anos.
E que durante esse tempo nos dei-
xem aumentar ou diminuir o saldo
desde que não se viole essa tesou-
raria inicial. Tenho a certeza que
teria um impacto positivo no défice
das contas públicas. Não consigo
perceber porque não é aceite.
É falta de vontade política?
Creio que sim, as Finanças não

querem aumentar a autonomia
das universidades ou do que quer
que seja. Mas as universidades
já provaram que a merecem. Os

resultados estão à vista. Não há
endividamento, executamos o

Orçamento inicial de acordo com
o previsto, não chegamos ao fim
do ano a pedir dinheiro para pagar
salários. Mas isso pode vir a acon-

tecer, porque não é possível descer
infinitamente a dotação. Assisti,
nos últimos dois anos, à integração
na Universidade de dois institutos
públicos: o Instituto de Tecnologia
Nuclear e o Estádio Universitário.
Nos dois casos, havia uma enorme
dívida a fornecedores, o que não
existe nas universidades. É que são

geridas por gente de dentro, que
vai cá ficar toda a vida. Por isso,
deixem- nos trabalhar.
NO TOPO DOS RANKINGS
Voltemos à fusão da UL. Já está
definido o plano estratégico?
Vai esperar o tempo neces-
sário para nos permitir ter a
Universidade em velocidade de
cruzeiro.
Já foram criados os colégios anun-
ciados?
Estamos a terminar o regulamento
para a sua constituição.
O que vão ser?
Iniciativas transversais que en-
volvem investigadores docentes
de diferentes áreas e escolas da
universidade. São uma das mais
valias do processo de fusão porque
muitos dos temas do momento
fazem-se na fronteira entre áreas

disciplinares.

Quantos colégios serão?
Se soubesse qual a dotação do OE,
poderia responder. Tudo depende
disso, porque a verdade é que com
o que foi anunciado perdemos
oito milhões de euros, o que pode
obrigar- nos a tomar medidas que
põem em causa algumas coisas
essenciais. Vai haver um concurso

para colégios, que são estruturas
temporárias, com uma duração de
três anos, e outro para projetos de

investigação.
Quer conquistar posições no
ranking internacional ou essa não
é uma meta que interesse?
Discordo de todos os rankings,
porque consigo sempre encontrar
motivos de crítica, mas também
acho que têm coisas interessan-
tes. E são um jogo que temos que
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A rede nacional
de Ensino Superior
não é racional.
Tem universidades
públicas e politécnicos
a mais e um sistema
com instituições
a fazerem o que
não é o seu papel

jogar. A nossa capacidade de atrair
estudantes, projetos, equipas de

investigação joga-se muito aí. E a
UL vai estar muito bem nos rankin-
gs, melhor do que as anteriores
universidades. Nos primeiros
lugares ibéricos. Provavelmente só

com a Universidade de São Paulo à
frente no ranking de todo o espaço
ibero-americano. Isso terá impacto
na nossa capacidade de atrair
estudantes.
O futuro Estatuto do Estudante
Internacional será decisivo para
captar ainda mais estudantes?
Não acredito em modelos de de-
senvolvimento das universidades

portuguesas baseados em planos
para atrair centenas de estudantes
chineses ou indianos. Na China, há
um enorme investimento no de-
senvolvimento das universidades,
os professores ganham mais. Se

alguém anda a construir edifícios
ou a fazer grandes investimentos
a contar com charters de chine-
ses, desenganem-se. Mas temos

capacidade de atrair estudantes do

Brasil, de Angola e dos outros pa-
íses lusófonos, aos quais podemos
oferecer formação muito valiosa.
De qualquer modo, há escolas que
têm já muitos estudantes estran-
geiros, mas não é por aí. Temos é

que trabalhar bem, aumentar as
receitas próprias e ser contidos em
relação às propinas.

Não vão aumentar na UL?
Não. Só o correspondente à infla-
ção. Temos um sistema de propi-
nas equilibrado. E não podemos
prescindir delas, com a dotação do
OE que temos.
E a rede de universidades e poli-
técnicos: é preciso reorganizá-la?



Isso é mesmo uma obrigação deste

governo, como já foi dos ante-
riores. A rede nacional de Ensino

Superior não é racional. Tem uni-
versidades públicas e politécnicos a
mais e um sistema com instituições
a fazerem o que não é o seu papel.
Os atores principais percebem-no,
mas há o grande problema do peso
dos autarcas, das organizações
partidárias locais do PSD e do PS.

Em seu entender, seria necessário
fechar poios universitários?
Não, há poios universitários no
interior que são vitais para o

desenvolvimento dessas regiões, é

preciso especializá-los, integrar e

fundir, mas não vale a pena pensar
em consórcios. É preciso tomar
decisões racionais. Não devemos,
por exemplo, ter ofertas formativas

iguais em áreas geográficas muito
próximas, por isso a oferta deve ser

gerida a partir do mesmo cen-
tro. É necessário mexer na rede,
até porque há grandes edifícios e

professores quase sem alunos. Mas
sou muito cético por causa dos

bloqueios políticos.
Em relação aos cursos, também
parece haver alguns praticamente
sem alunos ou candidatos. É ne-
cessário reajustá-los, na UL?
A UL tem poucas redundâncias e
sobretudo nos cursos com muitos
alunos, o que não coloca nenhum
problema de racionalidade de

gestão. Mas pretendemos que áreas
científicas de duas faculdades dife-
rentes se entendam e se especiali-
zem para não repetir formação. Em
relação aos cursos de mestrado e

doutoramento, temos que reorga-
nizar a oferta para bem de todos.

Enfim, os grandes objetivos da UL
são...

Ser uma universidade muito forte,
nacional e internacionalmen-
te, uma universidade da Língua
Portuguesa capaz de cooperar com
os outros países lusófonos e de

promover a Língua Portuguesa nos
outros países, uma universidade

que trabalhe, na investigação, com
as melhores equipas da Europa,
nos grandes projetos internacionais
em que se joga hoje o avanço da
Ciência. E, claro, continuarmos,
como fazemos há muito, a qualifi-
car bem a nossa juventude, de tal
maneira que o mercado de trabalho
o reconheça, do ponto de vista
da empregabilidade e dos salários
médios. Sei que os tempos são

difíceis, mas os tempos mudam. O

país existe há oito séculos e isto vai
correr bem. jl




