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dl 111 WlòllÀ» Primeiro reitor da nova Universidade de Lisboa, fruto
da fusão da Clássica e da Técnica, António Cruz Serra assume a "obrigação"
de ter melhores resultados no ensino e na investigação após a reorganização
de serviços em curso. Pelo meio lança algumas farpas às Finanças, que acusa
de dificultarem a autonomia de quem já deu "provas" de gerir "melhor"

"Temos gerido
melhor isto do
que eles o País"
PEDRO SOUSA TAVARES

Com a fusão da Clássica e da Técnica her-
dou a maior universidade do País e uma
das maiores da Península Ibérica. Qual é o

primeiro desafio?
O primeiro desafio é sermos capazes de or-
ganizar de forma eficiente os serviços cen-
trais das duas universidades. Ou seja, o con-
junto das duas reitorias, dos serviços de ação
social, dos serviços partilhados e o Estádio
Universitário. Esse para mim é um desafio

importante porque os serviços centrais da
Universidade de Lisboa têm um conjunto
de trabalhadores muito apreciável, têm uma
massa salarial muito significativa. Temos
capacidade de organizar com o conjunto
de pessoas que aqui trabalham muitas coi-
sas que nunca fizemos no passado.
Tais como?
Criarmos condições para termos uma ges-
tão de projetos muito mais eficiente, de fa-
zermos o trabalho de promo-
ção de empreendedorismo e
transferência de conhecimen-
to de forma muito mais eficien-
te, termos gabinetes de estu-
dos e planeamento capazes de
nos darem os indicadores que
precisamos de saber para gerir
eficientemente a universida-
de, sermos capazes de fazer um
controlo de gestão mais sofis-
ticado do que havia no passa-
do. Já fizemos a apresentação do que são os

serviços centrais da nova universidade, trata-
-se agora de os implementar. Por outro lado,
é possível, da reorganização dos serviços
centrais, libertar trabalhadores que possam
reforçar as escolas, que em muitos casos têm
uma enorme falta de trabalhadores não do-
centes, porque estamos a gerir as universi-
dades com cortes sucessivos há muitos anos
e com restrições na contratação de traba-
lhadores há muitíssimos mais.
Os "horários zero" de que se fala no básico
e secundário não existem no superior?
Não, de forma alguma. A gestão do secun-
dário é feita centralmente pelo Ministério
[da Educação e Ciência] , com a falta de efi-
ciência que acontece sempre que a gestão
é feita centralmente. Nas universidades,
quem tem de tratar de ter dinheiro para



pagar os salários das pessoas são os reito-
res, são os presidentes dos institutos ou di-
retores das faculdades. Não há cá "horários
zero". Aliás, como vimos dizendo há algum
tempo, e deve ser repetido, em média, o
Orçamento do Estado, por ano, gasta por
aluno 3000 euros no superior. E 50% a mais
no secundário. Isto devia ser ao contrário.
Há mais eficiência quando a gestão é entre-
gue às universidades, coisa com a qual o
Ministério das Finanças e a máquina do
Ministério das Finanças, seja qual for o

Governo, vive e sempre viveu mal.
Há uma angústia de delegar?
Há uma angústia enorme de delegar a ca-
pacidade de despesa, de fazer alterações or-
çamentais. Lamentavelmente para eles,
temos gerido muito melhor isto do que eles
têm gerido o País. E temos provas concre-
tas: nos dois últimos anos foram integrados
na Universidade de Lisboa dois institutos:
o Instituto de Tecnologia Nuclear, que foi
integrado no Instituto Superior Técnico, e

agora o Estádio Universitário na
Universidade de Lisboa; e em ambos os
casos as duas instituições foram integradas
com uma enorme dívida a fornecedores,
inacreditável dívida a fornecedores, que re-
suita ao tacto ac os ministérios
das Finanças irem reduzindo a

dotação mas não haver contra
medidas do lado da despesa,
coisa que jamais aconteceu no
lado das universidades.
A autonomia reforçada previs-

ta no novo Regime Jurídico do

Superior (RJIES) vem reconhe-
cer essa capacidade de gestão ?

O regime tal como está no
RJIES não é suficiente para que

a alteração seja positiva. Para o ser é preci-
so ser complementada com um conjunto
de coisas, que só dependem da vontade do
Ministério das Finanças, porque anossa tu-
tela fez a proposta de reforçar a nossa auto-
nomia. Aquilo que eu peço é: arranjem lá
maneira de se conseguir gerir as universi-
dades melhor. Estão a reduzir a dotação, ar-
ranjem maneira de conseguirmos gerir isto
de forma mais eficiente. Acreditem que os
resultados que têm tido nos últimos anos
não são por acaso.

Regressando àuniversidade, pode dar-me
um exemplo de uma mais-valia que resulte
da reorganização dos serviços?
Por exemplo, o gabinete de projetos, em-
preendedorismo e transferência de conhe-
cimento terá recursos para conseguir aju-
dar os professores-investigadores a detetar
oportunidades de financiamento, a concor-
rer a concursos na União Europeia, nas uni-
dades nacionais, a ajudar os professores
a fazer execução de projetos sem risco orça-
mental, a conseguir produzir relatórios de
Estado gasta 3000

euros por aluno
no superior e 50%
mais no secundário

execução de projetos que no fundo os
liberte para aquilo que são as suas verda-
deiras tarefas - fazer investigação, fazer
ensino.
E ao nível da oferta formativa também pode
haver ajustes, novos cursos aproveitando os

recursos alargados das duas instituições?
A Universidade de Lisboa não é uma uni-
versidade que tenha os problemas de ou-
tras instituições. As nossas ofertas formati-
vas estão ajustadas e temos capacidade de

atração de estudantes. De qualquer manei-
ra, há ajustes a fazer e há muito que pode
decorrer do que é a existência de todas as

valências. Por exemplo, este ano abriu um
novo curso de mestrado em Segurança da
Informação em que está a Faculdade de
Direito, em que está o Técnico e em que há
colaboração da Escola Naval, a nossa esco-

la de formação para a Marinha, onde há as
valências todas relacionadas com a segu-
rança. Temos muitas áreas em que há for-
mação conjunta das várias escolas. Não es-
condo que teremos alguns problemas em
áreas de sobreposição e vai ser preciso re-
solver alguns conflitos.
Como espera deixar anova Universidade de
Lisboa no final do seu mandato?

Aquilo que espero é que tenhamos uma
universidade que seja a melhor universi-
dade portuguesa, capaz de formar os nos-
sos estudantes com competências que lhes

permitam ter muito sucesso na sua vida
profissional, e que sejamos capazes de me-
lhorar - coisa que é difícil com as dotações
orçamentais que temos - o trabalho cien-
tífico que é produzido em Portugal, que é

um trabalho de que nos devemos orgulhar.



PERFIL

ANTÓNIO DA CRUZ SERRA

> Reitor da Universidade de Lisboa

(ULisboa), resuLtante da fusão
da Clássica e da Técnica.

> Tem 56 anos
> É professor catedrático do IST

> Antigo presidente do Instituto

Superior Técnico e posteriormente reitor

da Universidade Técnica de Lisboa,
tomou posse em julho deste ano como
reitor da nova Universidade de Lisboa,
que surgiu na sequência da fusão entre
a Clássica e a Técnica. Atualmente, as-
sume como prioridade uma reestrutura-
ção dos serviços centrais que permita li-
bertar pessoal não docente para refor-
çar áreas como o apoio aos investigado-
res e docentes e a internacionalização.

"Ninguém pense que
vamos ter aqui 'charters'
de alunos chineses"
A Universidade e algumas das suas escolas

em particular estão bem cotadas nos

rankings internacionais. Com os recursos
reunidos será possível fazer melhor?
Temos a obrigação de fazer melhor traba-
lho do ponto de vista da afirmação interna-
cional. A universidade vai ter muito mais
impacto, o conjunto das áreas em que se
movimenta faz que seja reco-
nhecida internacionalmente
muito mais do que eram as duas
universidades anteriores.
Depois, como diz, há muitas es-
colas e as próprias reitorias que
tinham visibilidade, algumas
trabalham de forma muito cen-
trada nisso. E os recursos que
temos à disposição no departa-
mento de Relações Externas e

Internacionais são seguramen-
te muito maiores.
A atratividade para alunos es-

trangeirosé importante. Este
é um dos aspetos a melhorar?
Do ponto de vista da internado -

nalização estamos bem. Ainda
agora soubemos que uma das
anteriores universidades - não
vale a pena dizer qual porque
agora somos todos a mesma -
foi das mais bem classificadas

pelos estudantes Erasmus, com
nove pontos em 10. Onde há muito traba-
lho a fazer - e aí há uma grande iniciativa da
Câmara Municipal chamada Lisboa -
Cidade Erasmus - é ao nível da capacidade
de alojamento desses alunos.



ONovo Estatuto do Aluno Internacional, que
permite propinas mais altas para alunos fora
da UE e dos países da CPLP, poder ser uma
fonte de receita importante?
Não. Isto não é politicamente muito corre-
to, sei que vai sair a legislação, mas temo
que no fim do dia o aumento de receita pro-
veniente dessa fonte seja baixa. Desde logo
porque não haverá propinas diferenciadas

para os cidadãos da União Europeia...
Os alvos supostamente são os países da
América Latina e daÁsia...
Sim, mas quando tira a UE, o Brasil e os

PALOP disto, o que vai ser a
receita? Nós não devemos
andar atrás de miragens.
Ninguém pense que vamos
ter aqui chartersde alunos chi-
neses. Quem apostar em fazer
investimento em instalações
e equipamento para ter alu-
nos chineses, vai tê-los duran-
te três ou quatro anos.
Há quem o esteja afazer...
Mas está a fazer mal. Basta ir
à China e ver o investimento
feito nas universidades. Eu tive

um convite para ir ensinar
para a China e o salário era
mais alto do que o de um pro-
fessor catedrático em Portugal.
E o que eles pagam aos nacio-
nais chineses também é mais

alto. E o que estão a investir
em campustambém é maior.
Dentro de algum tempo os
chineses vão sair, mas para o

Imperial College, o MIT, Harvard...
Mas há áreas de excelência em Portugal...
Há. Mas não duvide de que o aluno que está
a discutir com a família no interior da China
para que sítio é que vai se calhar nunca ouviu
falar de nenhuma universidade portugue-
sa. Somos competitivos, olharem para o

rankinge verem-nos nos primeiros 200 vai
ter impacto. Mas a atração será por grandes
universidades de alguns países.

Os chineses vão
sair mas para o

Imperial College,
o MIT, Harvard..."

"Erro" de 30 milhões
e reitores "encurralados"

orçamento Um aparente "erro" de estima-
tiva do impacto dos cortes na função públi-
ca nas universidades terá levado a Direção-
-Geraldo Orçamento a prever uma dotação
que, "no conjunto das universidades portu-
guesas, ronda os 30 milhões de euros" abai-
xo do previsto. Um valor que António Cruz
Serra espera ver retificado, até porque, asse-

gura, se a situação atual se mantiver, "den-
tro de um ano não há dinheiro para pagar os

salários de dezembro de 2015". Neste mo-
mento, disse, os reitores sentem-se "encur-
ralados" com as verbas previstas pela tutela

para o próximo Orçamento do Estado.
Ainda a propósito da situação que o País

atravessa, o reitor da Universidade de Lisboa
disse ao DN "não confirmar" que a crise

tenha reduzido o número de alunos ou au-
mentado o incumprimento no pagamento
de propinas na universidade.

Por outro lado, admitiu que há outros in-
dicadores preocupantes, que têm que ver
com as condições de trabalho dos recém-di-
plomados. "Além da enorme dificuldade no
acesso ao emprego, há uma maior disponi-
bilidade dos nossos estudantes para aceita-
rem salários muito mais baixos do que aque-
les que teriam recebido há uns anos", disse.
Cruz Serra disse acreditar que a atual situa-

ção vai incentivar mais os alunos a criar os

seus próprios negócios, mas reconheceu

que o contraponto é haver "pessimismo" en-
tre os estudantes e pressão para sair para o

estrangeiro. P.S.T.


