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A Universidade de Lisboa vai lançar os colégios do bem-estar e saúde e da agricultura.
 
 A Universidade de Lisboa vai lançar os 'colégios', uma nova forma de organização e partilha de
saberes. Que vantagens tem esta nova reorganização interna, e os colégios nas áreas da saúde e na
agricultura?
 
 É um modo de organização que permite pôr a trabalhar em conjunto investigadores, professores e
alunos das diversas áreas disciplinares e também não é uma escolha do reitor ou da equipa reitoral a
aposta nestes dois colégios em particular. Aquilo que aconteceu é que se fez um concurso para a
constituição de colégios, houve 17 propostas, das mais variadas áreas de saber, e houve um júri
independente, constituído esmagadoramente por gente fora da universidade, que avaliou as propostas
e daí resultou que se vão criar e financiar estes dois colégios. Um colégio é Mente e Cérebro e o outro
é na área da Agricultura, Alimentação e Florestas. São áreas em que podem trabalhar em conjunto
investigadores das mais variadas escolas e áreas do saber.
 
Rosário Lira e António Costa 00:05
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Nova fórmula de financiamento
“penaliza instituições mais eficientes

E N S I N O S U P E R I O R

O reitor da Universidade de Aveiro e o presidente do Instituto Superior Técnico criticam a proposta avançada pelo Governo.

R etirar dinheiro às melhores
instituições para financiar as
que estão em risco de colapso
financeiro por causa da falta
de alunos. Este é, na prática, o
efeito da proposta de fórmula

de financiamento apresentada pelo governo,
sublinham Manuel Assunção, reitor da Uni-
versidade de Aveiro, e Arlindo Oliveira, presi-
dente do Instituto Superior Técnico.

A proposta tenta atingir dois objectivos
que são inconciliáveis num quadro de subfi-
nanciamento das universidades públicas.
“Tenta, ao mesmo tempo, premiar as univer-
sidades sem défice e resolver o problema das
instituições deficitárias, transferindo dinhei-
ro de umas para as outras e sem nunca res-
ponder à questão essencial que é o subfinan-
ciamento das universidades públicas”, subli-
nha o reitor da Universidade de Aveiro. Reco-
nhecendo que a proposta resulta de um traba-
lho cuidadoso, o reitor afirma que “esta lógica
distributiva não permite dar dinheiro a quem
faz bem”, acabando por conduzir “as institui-
ções que estão melhor a pagar para as outras”.
Na sua opinião, o problema das instituições
deficitárias, que não conseguem atrair alunos,
deveria ser respondido com uma dotação in-
dependente.

Ao estabelecer um limite máximo para o
número de alunos nas grandes instituições, de
forma a desviá-los para as instituições com di-
ficuldade em preencher as vagas, o Governo
“envia uma mensagem errada de que há estu-
dantes a mais no sistema”. Se os politécnicos
querem atrair mais alunos devem criar “ofer-
tas mais atractivas e que sejam socialmente
valorizadas”, diz.

Na prática este novo modelo tem o efeito
de “nivelar tudo por baixo”. Para além de não
criar orçamentos plurianuais, que são essen-
ciais para o planeamento estratégico das ins-
tituições e para que possam candidatar-se a fi-
nanciamentos de projectos europeus.

Apesar de considerar que a proposta resul-
ta de “um trabalho sério desenvolvido em diá-
logo e transparência com as instituições”, Ma-
nuel Assunção sublinha que a mesma mantém
a relação com a base histórica dos orçamentos
“que deveria ser ultrapassada”.

Para o presidente do Instituto Superior
Técnico, a proposta é “o oposto do que devia
ser feito, que é o investimento nas instituições
de grande qualidade”, que garantem a “pro-
jecção internacional”. O que acontece é que
“em vez de se concentrar nas instituições
mais competitivas, pega em parte do seu orça-
mento para o dar às instituições com menos

O reitor da Universidade
de Aveiro diz que esta

“lógica distributiva não
permite dar dinheiro

a quem faz bem”.

alunos”, sublinha Arlindo Oliveira.
Através desta fórmula de redistribuição e

do factor solidário, “limita os alunos que po-
dem aceder às grandes universidades”, levan-
do-os às instituições com dificuldade em
preencher as vagas. Esta é a forma errada de
responder à falta de candidatos, considera, di-
zendo que o que seria necessário era “repen-
sar o sistema de ensino superior. E não apos-
tar numa fórmula de redistribuição das ver-
bas por todas as instituições”.

“Uma estratégia errada porque desinveste
nas grandes instituições para canalizar a verba
para as instituições menos competitivas para
que estas não entrem em colapso financeiro”,
sublinha o responsável do Instituto Superior
Técnico. O problema é que a fórmula de finan-
ciamento foi criada para um sistema que tinha
muito mais alunos e não se adequa ao número
actual de candidatos. E as previsões apontam
para uma redução de um terço dos candidatos
nos próximos anos. ■ Madalena Queirós

OPINIÃO DOS RESPONSÁVEIS DAS INSTITUIÇÕES

A proposta tenta atingir dois objectivos
que são inconciliáveis num quadro de
subfinanciamento das universidades pú-
blicas. “Tenta, ao mesmo tempo, premiar
as universidades sem défice
e resolver o problema das instituições de-
ficitárias”, sem nunca responder
à questão essencial que é o subfinancia-
mento das universidades públicas”, subli-
nha o reitor de Aveiro.

Para o presidente do Instituto Superior
Técnico, a proposta é “o oposto do
que devia ser feito, que é o investimento
nas instituições de grande qualidade”,
que garantem a “projecção internacio-
nal”. O que acontece é que, “em vez de se
concentrar nas instituições mais compe-
titivas, pega em parte do seu orçamento
para o dar às instituições com menos alu-
nos”, sublinha Arlindo Oliveira.

Manuel Assunção
REITOR DA UNIV. DE AVEIRO

Arlindo Oliveira
PRES. DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
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Reitores criticam
nova fórmula
de financiamento
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Lisboa - Colégios Doutorais na Universidade de Lisboa
 

URL: http://tvl.pt/2015/03/13/lisboa-colegios-doutorais-na-universidade-de-lisboa/

 
A Universidade de Lisboa irá fazer o lançamento oficial dos Colégios: "Mente e Cérebro" e "Food,
Farming and Forestry", na próxima terça-feira, 17 de Março, em cerimónia que se inicia às 10h30, no
Salão Nobre da Reitoria. Durante a criação da Universidade de Lisboa, foi entendido como central, o
objetivo de criar novos níveis de organização interna, que aditassem dinamismo e articulação entre
saberes, sem pôr em causa a estrutura tradicional. Outras iniciativas, como a execução de projetos
projetos de cooperação com o exterior, novas ofertas formativas e coordenação de projectos de
investigação em áreas disciplinares comuns a várias escolas, apontavam já neste sentido. Mas são
estes estes Colégios que "vestem a Universidade de Lisboa com novas roupagens" e potenciam a
capacidade organizacional, cientifica, formativa e técnica. Tendem assim a aumentar a
competitividade da UL e a sua visibilidade junto dos agentes sociais e sectores económicos,
fomentando parcerias com sistemas de inovação tecnológica e transferência de conhecimento Projetar
a UL como líder nacional e interlocutor privilegiado para parcerias internacionais, em especial no
espaço europeu. Os colégios revestem um carácter de unidade de investigação multi- e trans-
disciplinar da universidade. Abrangem também o ensino, e são baseados na cooperação entre
docentes e investigadores de escolas diferentes, mas centrados em iniciativas conjuntas que, pelo seu
carácter transversal, beneficiam da interação dos seus membros. Esta será mesmo a sua principal
função: a promover a interação entre docentes e investigadores de diferentes escolas da universidade,
que se associam em torno de uma iniciativa comum ou do desenvolvimento de novas áreas
transversais do conhecimento. O Colégio "Mente e Cérebro" será liderado pela Professora Ana Maria
Ferreira de Sousa Sebastião da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Colégio "Food,
Farming and Forestry (F3)" será liderado pela Professora Maria Wanda Sarujine Viegas (do Instituto
Superior de Agronomia). Estes Colégios integram numerosos professores e investigadores de
diferentes Escolas da Universidade de Lisboa, que no seu conjunto abarcam o conjunto das disciplinas
de cada uma dessas áreas do saber. O concurso foi organizado pela Reitoria e as candidaturas foram
apreciadas por um júri independente constituído por oito personalidades de diferentes áreas, presidido
por José Manuel Pinto Paixão (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e que integrava ainda
Carlos Eduardo do Rego da Costa Salema, Eduardo Carrega Marçal Grilo, Hermínio Martins Ivo, José
de Castro, Manuel Sobrinho Simões, Maria Teresa Vaz Torrão Lago e Maria Teresa Pinto Basto Patrício
de Gouveia. O processo de criação dos "Colégios da Universidade de Lisboa", iniciado com este
concurso, será reeditado durante o ano de 2015. O Reitor da Universidade de Lisboa (ULisboa), tem
gosto em convidar os srs. jornalistas para participar na cerimónia de apresentação pública e
lançamento dos novos "Colégios da Universidade de Lisboa". A cerimónia, repito, decorrerá no
próximo dia 17 de Março de 2015, às 10h30m, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.
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