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Fusão de Instituições permitirá criar massa critica na investigação científica 

Reestruturação Ex-ministra da Ciência defende concentração de massa crítica 

Fusões no Superior 
são caminho para 
garantir inovação 

Alexandra Inácio 
aler2ndra.inacio(càjn.pt 

► A ex-ministra da Ciência e Ensi-
no Superior, Maria da Graça Carva-
lho, considera que a Lei de Bases do 
Sistema Educativo "deve assegu-
rar" a concentração de massa críti-
ca. Porque, defende, a fusão de ins-
tituições de ensino superior, como 
a Universidade de Lisboa, é o cami-
nho para a inovação. 

"É necessário que haja mais fu-
sões, para haver concentração de 
massa critica". Essencial, insistiu 
Maria da Graça Carvalho, para as 
equipas de investigação ganharem 
dimensão e publicarem mais estu-
dos científicos. Ontem, no Conse-
lho Nacional de Educação, no pri-
meiro seminário do ciclo dedicado 
à revisão da Lei de Bases, a ex-mi-
nistra defendeu a reestruturação da 
rede como o caminho para a inova-
ção e desenvolvimento do pais. As 

Avaliação Justino 
desdramatiza 
divisão no CNE 

"Qual o significado de um 
parecer em que o Conselho está 
dividido?" - foi assim que David 
Justino desdramatizou o facto 
de o Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) não ter votado o 
parecer, pedido pelo ministro 
da Educação, sobre o novo mo-
delo de avaliação externa aos 
alunos do Básico. "A divergên-
cia era muito grande em torno 
das soluções", assumiu, não 
deixando de alegar que, se ti-
vesse tido mais tempo, talvez 
houvesse convergências. Em 
janeiro, o CNE aprovou um pa-
recer em que defendia a manu-
tenção dos exames. Agora, tem 
dúvidas sobre as provas de afe-
rição em anos intermédios. 

universidades dè excelência são 
poios catalisadores. 

Portugal é o quarto pais da Euro-
pa com mais investigadores, mas 
tem falhas na inovação. Porquê? 
Porque não tem o que Graça Carva-
lho designa "ecossistema de inova-
ção": financiamento sustentado 
dos sistemas educativo e cientifico, 
um mercado a funcionar, um Esta-
do pouco burocrático, uma admi-
nistração pública eficiente, leis la-
borais, de propriedade industrial e 
de emigração adequadas e em ple-
na execução. 

Diversidade é o futuro 
"Se queremos estar prontos para 
todos os futuros, temos de educar 
para adiferença e não para a homo-
gerieização", defendeu António 
Coutinho. A ideia do investigador 
foi, aliás, apoiada consensualmen-
te pelos intervenientes no evento. 

A tecnologia e a internei elimina-
ram distâncias espaciais e tempo-
rais, e a escola, tradicionalmente 
uniformizadora, caiu no anacronis-
mo. Para João Lobo Antunes, os pro-
fessores terão de ser mestres a dar 
aulas inspiradoras. O médico consi-
dera que o futuro. "no qual os jovens 
mudarão de emprego de forma ver-
tiginosa", é demasiado imprevisível 
para currículos rígidos. "Temos de 
trazer a cidadania à escola", frisou. 
lá Pacheco Pereira alertou para os 
perigos de a escola não ensinar os 
alunos a distinguir informação cien-
tifica de especulação na Internet. 

O CNE vai promover seminários 
mensais sobre a revisão da lei de 
Bases. O próximo será sobre currí-
culos. "o que ensinar e como ensi-
nar?" . • 


