
Presidente da Comissão de Acesso
ao Ensino Superior demite -se
Meira Soares, à frente da CNAES há 15 anos, explica as razões na carta "A miséria global do Governo"

O presidente da Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior
(CNAES), Virgílio Meira Soares,
apresentou a sua demissão em pro-
testo contra actual política do Go-
verno. Com esta decisão, Meira
Soares abandona a estrutura que
define anualmente as regras do

concurso de acesso ao ensino su-
perior e que liderava há 15 anos,
desde a data em que foi criado.
Também Jorge Araújo, outro dos

representantes do Conselho de
Reitores (CRUP) na CNAES, bateu
com a porta, apurou o Económico.

Estes dois elementos são duas
das personalidades que mais expe-
riência e conhecimento têm do sis-
tema de acesso ao ensino superior
em Portugal. Meira Soares foi reitor
da Universidade de Lisboa durante
12 anos, tendo sido secretário de
Estado do Ensino Superior em
1985, no Governo do Bloco Central.

"Já não e só incompetência - é

estupidez, teimosia, miopia ou
má -fé", escreve Meira Soares
numa carta dirigida aos deputados,
na qual explica as razões que o le-
varam a sair e que tem como título
"A miséria global do Governo".
Meira Soares, que_ desde 2000, não
recebia qualquer verba pelas fun-
ções que desempenha na CNAES

por se ter reformado, afirma em

declarações ao Económico que
"nãó pode trabalhar com uma ins-
tituição que não merece confiança
e que ainda por cima não paga por
isso". "O Governo está a criar um

verdadeiro clima deguerra civil
entre grupos sociais" que resulta
de uma política de quatro anos
"sempre a tirar aos mesmos". "Es-
candaliza-me que o Estado ataque
de maneira despudorada os que
menos recebem, os desemprega-
dos e doentes", pode ler-se na
missiva. "A mais recente notícia da
TSU das viúvas é uma medida ab-
jecta e em nada contribui para me
descansar sobre a boa - fé do Go-
verno". Em causa nesta demissão
está um protesto contra a forma
como tem sido definidos os cortes
na despesa pública . ¦ M.Q.
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