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'Falta decisão

POLÍTICA'
0 reitor da nova Universidade de Lisboa - resultante da recente
fusão da Técnica com a Clássica - teme que não haja coragem dos

governos para fechar cursos e reorganizar a rede de ensino superior
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Que desafios tem pela frente esta nova Uni-

versidade de Usboa?

Desde logo, de organização: estamos a fa-

lar de uma estrutura que dá apoio a mais de

50 mil alunos. É um desafio que não haja

desperdício de recursos. Além disso, criar

serviços de qualidade - por exemplo, um

que ajude os professores a saber quais são os

concursos de investigação abertos a nível

internacional. Depois, esta janela de oportu-
nidade é única para fazer outras coisas,

como pôr a trabalhar em conjunto profes-

sores e investigadores de diversas áreas

científicas. Estamos a preparar um concur-

so para decidir que colégios (designação que
se encontrou nos estatutos para unidades

transdisciplinares) vão ser criados.

Se se mantiveram os cortes propostos
pelo Governo para o Orçamento do Es-

tado de 2104, as universidades vão con-
seguir funcionar?

Em Dezembro, algumas
universidades já não terão
dinheiro para pagar salários,
avisa o reitor de Lisboa

Depende do que quiser dizer 'funcionar'.

Eu diria que em alguns casos não vai ser

possível assumir os compromissos que per-
mitem fazer despesas essenciais. Precisa-

mos que nos descativem os 2,5% dos salá-

rios que foram introduzidos agora no Orça-
mento rectificativo, porque ninguém vai

conseguir executar com essa cativação. No

limite, tenho a certeza de que em algumas
universidades não vai ser possível pagar os

salários de Dezembro.

Vai haver despedimentos?

Não, porque não é possível com a actual

lei. Ouvimos o Tribunal Constitucional e

sabemos que não vale a pena insistir em coi-

sas inconstitucionais.

Mas há contratos que podem não ser reno-
vados?

Isso já aconteceu no passado. Por exem-

plo, na Faculdade de Arquitectura da

Universidade Técnica, não foi possível
renovar nenhum contrato de professo-
res convidados. ?



Mas ainda há margem para cortar?

Há sempre margem para cortar - perde é

qualidade e os serviços que presta. Nós esta-

mos a fazer um ensino que já está a ser afec-

tado na sua qualidade pelos cortes dos últi-

mos seis ou sete anos. Porque não se corta

50% da dotação do Ensino Superior e espe-

ra-se que haja o mesmo número de professo-

res, o mesmo número de alunos em cada tur-

ma, a renovação dos laboratórios e a renova-

ção do corpo docente e dos investigadores.

A gestão do pessoal é um problema?

Estou muito preocupado com a gestão do

pessoal em toda a sua dimensão. Ou seja,

não é só a questão do envelhecimento do cor-

po docente, é também a questão de não ha-

ver instrumentos de gestão que permitam

premiar nos não docentes as pessoas que
trabalham melhor. Eu tenho mais mundo

para além da universidade e sei que os salá-

rios para pessoas que exercem a mesma fun-

ção, que são pessoas qualificadas, são aqui
mais baixos do que no mercado privado.

Com a maioria das universidades com 50%

de receitas próprias, já não é o Estado que

está a pagar o ensino superior...

Os recursos que o Governo põe à nossa

disposição não dariam para fazer nada

que se parecesse com aquilo que estamos

a fazer. O número de estudantes seria cer-

tamente menos um terço, se estivéssemos

a trabalhar só com a dotação do Orça-

mento do Estado, e estaríamos com a in-

vestigação em pior estado.

Há ideia de que só as Ciências geram recei-

ta. Isso é verdade?

Vi como uma surpresa muito positiva as

receitas próprias que são feitas, por exem-

plo, na Faculdade de Letras com o ensino a

estrangeiros. Vimos aqui no meio de Agos-

to uma enorme quantidade de gente de ou-

tros países, muitos deles do Oriente, a fre-

quentarem os nossos cursos. Portanto, a ca-

pacidade que há ali de gerar receitas é uma

surpresa para quem vem como eu de fora e

Temos uma oferta de cursos

completamente desregulada,
irracional. Descobri um curso de

Engenharia da Protecção Civil

não é da área das Humanidades. Estou mui-

to confiante que, com a capacidade que te-

mos instalada na Universidade, seremos ca-

pazes de aumentar o valor das receitas pró-

prias. Agora, é evidente que é impossível

competir com as escolas de Tecnologias ou

de Ciências em que há oportunidades de

muitos outros tipos.

Aumentar as propinas é uma possibilidade?

Essa é uma coisa em que nem vale a pena

pensar porque é inconstitucional. Ou temos

um sinal claro de que dois terços da Assem-

bleia da República estão de acordo em alte-

Nem vale a pena pensar
no aumento de propinas
É inconstitucional

rar a Constituição ou nem vale a pena pen-

sar nisso. E não me parece possível.

Está na hora de repensar o numerus clau-

susno acesso ao superior?

Se se acabar com o concurso geral de aces-

so, dá-se cabo de metade das universidades

portuguesas, que deixam de ter alunos ou

um número significativo de alunos, porque

os estudantes escolhem em primeiro lugar

as melhores universidades. Basta ver o que

aconteceu este ano em Engenharia Civil: no

Técnico e na Universidade do Porto entra-

ram mais de cem alunos, mas não preenche-

ram completamente as vagas e todos os ou-

tros cursos do pais ficaram esvaziados. E há

os politécnicos todos a zero - excepto o ISEL

e o ISEP, que em cem vagas cada um colo-

cou quatro alunos na primeira fase. Isto é o

exemplo do que acontecerá se acabarem

com o concurso nacional de acesso. Ne-

nhum Governo vai acabar com o concurso

nacional de acesso por causa disso.

Está na altura de concentrar alguns cursos

com menos procura apenas em algumas

zona do pais? Faz sentido que Rlosofia exis-

ta apenas num ou dois sítios na rede pública,

por exemplo?

Faz todo o sentido.

E acha que isso vai acontecer?

Isso é uma coisa muito complicada de fa-

zer. É preciso tomar decisões. Não vai ser

fácil. Mas o sistema não tem sabido exer-

cer a sua autonomia na criação de cursos.

Nós temos uma oferta completamente des-

regulada, irracional, com designações ina-

creditáveis. Um dia destes, quando esta-

va a analisar os cursos de Engenharia Ci-

vil, descobri num politécnico o curso de

Engenharia da Protecção Civil. Acho uma

coisa extraordinária.
E qual é a solução?

É preciso fazer consórcios entre insti-

tuições. Porque um dos problemas a re-

solver é o da capacidade instalada, quer

Se se acabar com o numerus clausus, metade das universidades portuguesas fica sem alunos



de docentes quer de instalações. Portan-

to, isso vai ter de ser gerido em conjunto

e cada caso vai ser um caso. Mas será pre-
ciso coragem porque vai haver imensa re-

sistência. Já sei que vão dizer 'lá está a

Universidade de Lisboa a querer ficar
com os cursos' . . . Mas o que eu digo é que

o Governo tem de tomar decisões.

Tem de ser o Governo?

Eu acho que sim. Não se consegue fa-

zer isso de outra maneira que não seja

com uma decisão governamental. Outra
coisa que ninguém vai conseguir fazer é

reorganizar a rede.

Por falta de decisão pdWca?

Aí, por motivos mais complexos. Do pon-
to de vista político, é muito complicado.
Eu não acho que haja margem para fechar

nenhum pólo importante de desenvolvi-

mento regional, por exemplo. Ou seja, se

for preciso mexer numa universidade do

interior ou do litoral mais periférica, com

menos procura, acho que podíamos sem-

pre especializar esse pólo, incluindo-o den-

tro de uma universidade e continuando a

existir. Agora, isto passa por decisões po-
líticas difíceis. Vai haver imensa pressão,

quer dos autarcas quer das comissões dis-

tritais dos partidos. Por isso, não espero

que esteja para acontecer.

Dfe-se que Portugal é um pais de doutores e
há licenciados a mais. Concorda?

Isso é o discurso pessimista de comenta-

dores que falam do que não sabem. Dizem-

-se os maiores disparates sobre aquilo que
não se sabe. Não se sabe por exemplo que,

Vai haver muita resistência
do poder local à reorganização
da rede. Por isso, não espero
que esteja para acontecer

quando no Reino Unido foi preciso mudar as

propinas, houve um relatório da Câmara
dos Lordes que foi usado como argumento

para aumentar as propinas e logo na pri-
meira página desse documento explicava-

-se o que é que valia, em cada país da Euro-

pa, ser licenciado em termos de retorno de

salário ao longo da vida. E aparece sempre

Portugal em primeiro lugar.

Está pessimista em relação ao futuro do en-
sino superior?

Não. Não estou nada pessimista. Há elei-

ções todos os quatro anos. E o que espero é

que os agentes políticos sejam capazes de

apresentar propostas (que eu não vejo...) que

façam com que o país se desenvolva, que

consigamos fazer uma reorganização do

país e chegar a uma situação melhor. Nós

temos hoje a geração mais qualificada de

sempre. Bem sei que há muita gente a sair. . .

mas não estou pessimista.»


