
Meira Soares
demite-se por
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no Governo
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Dirigia a comissão de
acesso ao ensino superior
havia 15 anos. Sai porque
se sente "escandalizado"
com ataque aos pobres
Meira Soares, que era desde 1995

presidente da Comissão Nacional de
Acesso ao Ensino Superior (CNAES),

apresentou a demissão. E escreveu
uma carta dirigida aos deputados da
Assembleia da República na qual ex-

plica que se sente escandalizado com
a forma como estão a ser tratadas as

pessoas mais desprotegidas: "Não me
custa, absolutamente nada, admitir
que, numa situação de emergência,
como a actual, o Estado se veja obri-
gado a quebrar algumas partes dos

seus contratos. Escandaliza-me mui-

to, porém, que esse mesmo Estado

ataque de maneira despudorada os

que menos recebem, os desempre-
gados e os doentes."

Doutorado em Ciências de Enge-
nharia, exerceu (e exerce) cargos em
organizações nacionais e internacio-
nais, na área da avaliação do ensino

superior, foi reitor da Universidade
de Lisboa e secretário de Estado do

Ensino Superior. Depois de se apo-
sentar, continuava a dirigir a CNAES
sem receber nada por isso. Agora, na
carta que dirige aos deputados, não
critica especificamente as políticas
de educação, mas antes a propensão
do Governo para "lançar privados
contra públicos e novos contra ve-
lhos, manifestando claramente uma
aversão aos aposentados". Defende

que o Memorando de Entendimento
"tem trazido a miséria aos portugue-
ses". Acusa de "incompetência" os
sucessivos governos que levaram o

país à situação actual e questiona:
"Quererá o Governo, em nome do
Estado, pedir desculpa aos portugue-
ses pelo descalabro? E [...]corrigir o

rumo, sem se esconder numa putati-
va reforma do Estado?" Ao PÚBLICO,
Meira Soares disse que não poderia
continuar numa comissão que traba-
lha com o Governo quando tem tanta
"falta de confiança" nele. E a recente
notícia "daquilo que já se chama a
TSU das viúvas", uma medida que
considera "abjecta", em nada con-
tribui para o descansar.

A CNAES é constituída por repre-
sentantes de universidades e politéc-
nicos. Segundo a Lusa, Jorge Araújo,
também indicado pelas universida-
des, demitiu-se como Meira Soares.



"Conversa do primeiro-
-ministro é assassina"

Demissão. Virgílio Meira Soares explica porque deixou liderança
do Acesso ao Ensino Superior após 18 anos, não poupando o Governo

Meira Soares diz que a sua revolta é a de um "cidadão"

PEDRO SOUSA TAVARES

Ao fim de quase duas décadas, Vir-
gílio Meira Soares bateu (com es-
trondo) a porta da Comissão Na-
cional de Acesso ao Ensino Supe-
rior (CNAES), justificando a sua
demissão numa carta enviada aos

deputados onde acusa o atual Go-
verno de "incompetência". Ao DN,
o antigo reitor da Universidade de
Lisboa isenta de culpas a atual
equipa do Ministério da Educação
e Ciência (MEC), centrando as crí-
ticas no primeiro -ministro, Pedro
Passos Coelho, e no anunciado
corte de 10% nos valores acima dos
600 euros das pensões do Estado.

"Sou cidadão acima de tudo,
mais do que presidente disto ou
daquilo", explica Meira Soares, as-
sumindo que "a tampa final" foi a

sobrecarga "nos funcionários pú-
blicos e nos reformados da função
pública", mas reconhecendo "já
andar indignado" com outras me-
didas, "como o facto de os desem-
pregados deixarem de receber
subsídio ao fim de pouco tempo e

andarem na miséria".
Sem receber vencimento na

CNAES desde que se reformou, em
2000, Meira Soares critica a "equi-
dade" invocada pelo Governo para
cortar nas pensões do Estado, "no
mesmo diploma em que admitem
reverter o corte se a economia re-
cuperar". E defende que Pedro Pas-
sos Coelho tem de ser responsabi-
lizado pelas afirmações públicas
que faz: "A conversa do primeiro-
-ministro é assassina", acusa. "Está

a pôr privados contra públicos, ve-
lhos contra novos, a criar um clima
de guerra civil entre sectores da so-
ciedade."

Em relação ao MEC, liderado



porNuno Crato, garante não haver
"nenhum problema" com esta
equipa em particular, sendo o pro-
blema "com a instituição Governo,
no seu conjunto, e em especial o

primeiro-ministro. Ele expõe-se
publicamente, por isso aguenta
com as consequências".

"Fiquei sem pachorra"
"A certa altura fiquei sem pachor-
ra", assume Meira Soares, lembran-
do que a CNAES, "mesmo sendo
autónoma, trabalha com sectores
do Governo", contra o qual assume
a rutura: "O Governo não foi leal
comigo. Não foi leal para o cida-
dão. Neste sentido, em especial
para com os reformados da função
pública", acusa.

Garante ainda que "não está em
causa o dinheiro" que ficará a per-
der ao final do mês com a medida
do Governo, mas a sua discordân-
cia de fundo com medidas que in-
cidem "sobre os mesmos", pou-
pando alguns sectores: "Não foram
às PPP nem aos que devem 14 mil
milhões de euros ao fisco e à Segu-
rança Social", aponta.

A saída de Meira Soares já moti-
vou reações de tristeza. Ontem, o

presidente do Conselho Coordena-
dor dos Institutos Politécnicos
(CCISP), Joaquim Mourato, la-
mentou a demissão, "por razões
pessoais", de "alguém que estava à

frente da CNAES desde que esta
nasceu", e que é "uma das pessoas
que mais sabem sobre o ensino su-

perior, não só em Portugal".
Mas Meira Soares desvaloriza o

impacto da demissão na institui-
ção que ajudou a implementar:
"Todos nós sabemos que os cemi-
térios estão cheios de gente in-
substituível. Por enquanto ainda
não estou no cemitério mas tam-
bém não sou insubstituível."

Assegura ainda que continuará
a estar ligado ao ensino superior,
como avaliador internacional e da

Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior (A3ES) -"que
eu saiba, por lei é independente" -,
além de "outros sectores em que
não tenha de contactar diretamen-
te com o Governo".
POLITÉCNICOS

Vagas especiais
'salvam' institutos
> O presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos
(CCISP) , Joaquim Mourato,
anunciou ontem uma taxa de
" 1 0 1 %" de ocupação de vagas
nestas instituições, face à
oferta inicial levada ao con-
curso nacional. Os regimes
especiais, nomeadamente o
acesso a maiores de 23 anos
e alunos provenientes dos
Cursos de Especialização tec-
nológica, explicaram a recu-
peração, valendo 24% das co-
locações. Os " 10 1 % são dita-
dos pelos lugares adicionais
criados em algumas institui-
ções. E Mourato assumiu
que há cinco politécnicos
- Bragança, Castelo Branco,
Guarda, Portalegre e
Santarém - que não ocupa-
ram toda a oferta, "nenhum
deles com menos de 70% dos

lugares ocupados".



MEIRA SOARES DEMITIU-SE

Responsável pelo
acesso ao Superior
acusa Governo de

"miopia e estupidez"



Responsável pelo Superior
demite-se contra Governo
Presidente da
Comissão de Acesso

acusa Executivo de
"miopia e estupidez"

Alexandra Inácio
alexandra.inacio@jn.pt

VIRGÍLIO Meira Soares foi
presidente da Comissão Na-
cional de Acesso ao Ensino
Superior (CNAES) desde a

sua fundação, há 15 anos. No
início da semana, enviou,
por email, o seu pedido de de-
missão ao Conselho de Rei-
tores das Universidades Por-

tuguesas - órgão que repre-
sentava na comissão. Moti-
vo: "A profunda discordância
com a política social do Go-
verno. Não podia continuar
calado", explicou ao JN.

"Como cidadão e responsá-
vel [pela CNAES] , quis fazer o

que parecia óbvio: protestar.
E protestei. Os sacrifícios não
estão a ser divididos" de for-
ma equitativa. Sobre a políti-
ca educativa, as discordâncias
não são tão profundas, refe-
riu. O Ensino Superior sofre
com os sucessivos cortes orça-
mentais, mas "é uma situação

que se está a tornar habitual".
Professor catedrático da Fa-

culdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa (UL),
aposentado, não auferia pe-
las funções na CNAES. Meira
Soares foi reitor da UL entre
1986 e 1998 e secretário de
Estado do Ensino Superior,
em 1985, no Governo do Blo-

co Central.
No momento de bater com

a porta, escreveu uma carta
aberta na sua página pessoal
na internet, intitulada "A
miséria global do Governo".
"Os direitos adquiridos não
são todos sagrados, mas a

confiança nas instituições
que nos governam é (ou de-
veria ser). E só essa confian-

ça legitima que alguns desses

direitos sejam retirados. Ao

que se constata, tudo está in-
vertido: corta-se primeiro e

depois quer-se legitimidade.
Já não é só incompetência - é

estupidez, teimosia, miopia
ou má-fé", lê-se na carta que
dirigiu aos deputados.

A quebra de confiança le-

vou, também, à sua saída, ad-
mitiu. "Este Governo não
merece confiança, pela for-

ma como conduziu as medi-
das [cortes no Estado devido
ao programa de ajustamen-
to]. Enganou as pessoas".

Tanto na carta como ao JN,
Meira Soares acusa Passos
Coelho de tentar pôr "públi-
co contra privado e velhos
contra novos". E considera a

"TSU das viúvas uma medi-
da abjeta". "Ia ficar calado?
Não fico".»

"Pnmeiro-ministro
manifesta
claramente
uma aversão
pelos aposentados,
em geral
e, de entre estes,
pelos da Função
Pública"

"Vai buscar-se
dinheiro sempre
aos mesmos,
confiscando-lhes
a sua propriedade,
em vez de se o ir
buscar a quem
o terá subtraído"

"Já não é só
incompetência
- é estupidez,
teimosia,
miopia ou má-fé."

Virgílio Meira Soares
Ex-presidente da CNAES
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