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“Nova fórmula para
financiar universidades
mantém o status quo”
Financiamento O ministro Nuno Crato apresentou uma nova fórmula de financiamento
das universidades que mantém tudo na mesma e não premeia a excelência, afirma Cruz Serra.

G GRANDE ENTREVISTA ANTÓNIO CRUZ SERRA

António Costa e Rosário Lira
antonio.costa@economico.pt

António Cruz Serra é o reitor da
Universidade de Lisboa, uma das
maiores da Península Ibérica,
com um orçamento de 340 mi-
lhões de euros. Crítico da nova
proposta de financiamento das
universidades, Cruz Serra afirma
ao Diário Económico e Antena 1
que o Governo deve aproveitar a
oportunidade para premiar o
desempenho das universidades.
E pede ao próximo Governo um
ministro do Ensino Superior.

Como avalia a proposta de mu-
dança do financiamento das
universidades?
Precisa de muito trabalho. É uma
proposta que resultou de traba-
lho prolongado. Não foi feita em
cima do joelho [mas] é uma pro-
posta que não premeia a exce-
lência no ensino superior.
Não? Quando faz depender o fi-
nanciamento de mais trabalho
científico, mais investigação?
Isso é só na parte do texto em
português. Quando se chega à
fórmula de distribuição do orça-
mento, aquilo que se faz é fazer a
multiplicação de factores de
custo por área científica pelo nú-
mero de alunos e, depois, aplicar
um factor que premeia as zonas
com mais problemas demográfi-
cos. Por detrás da proposta estão
intenções de manter o sistema
numa situação de financiamento
muito próxima da actual e não
concordo que seja feito isso. Dei-
xe fazer um pouquinho de histó-
ria... O que acontece é que temos
uma fórmula de financiamento

aprovada e em vigor há muitos
anos. Lamentavelmente, há uns
dez anos que não há a aplicação
da fórmula.
Portanto, pré-crise?
É um pouco antes da crise, por-
que as universidades têm estado
em stress do ponto de vista orça-
mental ainda antes da crise ter
começado. Começámos a ter
uma descida significativa do or-
çamento das universidades em
2006 e desde aí até hoje perde-
mos 50% do financiamento pú-
blico e não nos devemos esque-
cer que 23% de descontos para a
Caixa Geral de Aposentações são
uma despesa obrigatória criada a
partir dessa altura.
Se calhar também nos diz que as
universidades tinham um finan-
ciamento excessivo face à sua
realidade?
Não imagino que o Diário Eco-
nómico com o orçamento de há
dez anos estivesse cá. Segura-
mente, fizemos um trabalho de
ajustamento e temos uma gestão
muito mais eficiente do que tí-
nhamos. Mas também tivemos
uma degradação das condições
de trabalho. A fórmula de finan-
ciamento não é aplicada há qua-
se dez anos e, se a aplicássemos
hoje, teríamos uma distorção si-
gnificativa relativamente àquilo
que é o orçamento real de 2015
ou de 2014. Aquilo que se tentou
fazer com a nova fórmula de fi-
nanciamento foi manter um bo-
cadinho o ‘status quo’, ou seja, a
situação de financiamento ac-
tual. As instituições mais frágeis
são as universidades do interior
e são muitos dos politécnicos,
especialmente o Interior. Por
trás da fórmula estão escolhas e
factores que têm como objectivo
mantê-las activas e não as colo-
car em grande dificuldade.
Mas não é isso que quer?
É necessário encontrar uma do-
tação para as instituições mais
frágeis, para promover a exis-

tência de locais onde há ensino
superior que é de grande impor-
tância para o desenvolvimento
regional e financiar essas insti-
tuições, pelo menos com uma
parte do financiamento separa-
damente.
Está a falar dos politécnicos?
Estou a falar de politécnicos,
mas também das universidades
do Interior, que têm uma capa-
cidade de captação de alunos
muito inferior às universidades
do Litoral, não só porque os alu-
nos não vivem lá, mas também
porque o prestígio das grandes
universidades é muito maior.
Sendo verdade que muitos dos
locais em que há ensino superior
no Interior do país e nas Ilhas são
muito importantes para o des-
envolvimento regional, devería-
mos ter um bolo, que não é si-
gnificativo face ao conjunto do
ensino superior, uma dotação
que seriam 30 milhões ou 40 mi-
lhões, não sei, para promover a
existência e a continuação do
trabalho dessas universidades e
politécnicos, com regras claras.

Com esta proposta de financia-
mento, essas instituições vão
morrer devagarinho. Não preci-
samos de ter uma situação em
que de forma artificial se man-
tém o status quo ou se nivela por
baixo.
Qual é a sua fórmula então?
Eu digo ao Governo, não preciso
dizer para as câmaras. Não me
queixo do resultado da fórmula.
Para que fique claro, a Universi-
dade de Lisboa ficará com um fi-
nanciamento praticamente igual
ao actual se for aplicada a fór-
mula de financiamento. Mas
quando aplico internamente os
factores de custo que resultam
da fórmula de financiamento
pelas várias áreas de saber, te-
nho variações brutais dos orça-
mentos das faculdades que não
são explicáveis. Não posso ter
uma formula de financiamento
em que das 17 escolas da Univer-
sidade de Lisboa, não há nenhu-
ma que varie menos que entre
mais ou menos 5%. Tenho qua-
tro escolas que variam entre
mais ou menos 10%. E as outras
três escolas variam acima de
10% de financiamento. Mas te-
nho uma escola que varia 77%.
Não disse se a subir se a descer.
Mas essa de 77%?
Uns sobem, outros descem. Essa
é a subir por acaso. Mas tenho
outra que varia 75%, outra 66%,
52%, 36%, 30%. Estão a mexer
em demasiados parâmetros ao
mesmo tempo. Uma fórmula de
financiamento tem que ser o
momento em que o Governo in-
dica um caminho, indica aquilo
que quer para o ensino superior.
É possível alterar a proposta que
foi feita, conseguindo resolver as
incoerências e conseguindo pre-
miar o desempenho das univer-
sidades. Precisamos de ter uni-
versidades capazes de competir
com as melhores universidades
europeias. Não precisamos de
nivelar por baixo. ■

António CostaRosário Lira

Não precisamos
de ter uma situação
em que de forma
artificial se mantém
o status quo ou se
nivela por baixo.

Uma fórmula
de financiamento tem
que ser o momento
em que o Governo
indica um caminho,
indica aquilo
que quer para
o ensino superior.

“
“Não há
O valor das propinas não
impede ninguém de entrar
no ensino superior.

As propinas das universidades
deveriam ser aumentadas?
Entendo que é um assunto que
nem vale a pena discutir, por-
que há uma limitação constitu-
cional quanto ao valor da propi-
na. O que, verdadeiramente, a
Constituição diz é que o ensino
deve ser tendencialmente gra-
tuito. Houve uma interpretação
do Tribunal Constitucional, há
muitos anos, explicitando que
isso queria dizer que as propi-
nas, em termos de valor equiva-
lente, não poderiam ser maiores
do que aquelas que existiam
quando foi aprovada a Consti-
tuição. Daí resulta um valor de
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PONTOS
CHAVE

● António Cruz Serra nasceu em
Coimbra em 1956. Licenciou-se
em Engenharia Electrotécnica
na Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, em 1978.

● Foi Presidente do Instituto
Superior Técnico (2009 – 2012)
e, depois, Reitor da Universidade
Técnica de Lisboa (2012-2013).
● No dia 25 de Julho de 2013, foi

eleito Reitor da Universidade
de isboa, que resultou da fusão
da Clássica com a niversidade
Técnica de Lisboa, por um período
de quatro anos.

António Cruz Serra diz que “não
podemos ter um sistema em que

alguém deixe de estudar por
razões económicas”.

Paulo Alexandre Coelho

A resolução dos problemas
no Ensino Superior dependem
do peso político do ministro.

O Governo apresentou uma pro-
posta de mudança do financia-
mento das universidades quando
já entrou no último ano de man-
dato. Há condições para aceitar as
propostas dos reitores, particu-
larmente os orçamentos pluria-
nuais?
Um orçamento plurianual é mes-
mo uma coisa adequada para um
Governo em final de mandato.
Qual é a sua expectativa sobre um
entendimento?
As conversas têm estado a de-
correr, a minha expectativa é
que o Governo seja capaz de me-
lhorar o trabalho que apresen-
tou, que seja capaz de criar uma
verdadeira forma de financia-
mento e não uma fórmula distri-
butiva. E que permita os orça-
mentos plurianuais. É uma coisa
que há em Espanha, não é preci-
so ir muito longe.
O diálogo com um eventual go-
verno do PS seria mais fácil?
Não, acho que não. O problema
não tem a ver com a cor política
do Governo ou com o partido que
é maioritário. Acho que tem mais
a ver com a força política do mi-
nistro, com o facto de termos mi-
nistro para o Ensino Superior. Es-
pero que o próximo governo te-
nha um ministro para a Ciência e
para o Ensino Superior e com a
capacidade que daí resulta para
influenciar a capacidade de toma-
da de decisões e influenciar posi-
tivamente o nosso relacionamen-
to com o Ministério das Finanças,
que é cronicamente... O que as-
sisto permanentemente é, do lado
das Finanças, uma enorme des-
confiança relativamente à auto-
nomia das instituições de ensino
superior.
O problema é que as autonomias
em Portugal não têm dado muito
bons resultados.
Era fácil dizer às universidades
qual é a dotação e que não poderia
haver endividamento, nem mais
despesa do que a definida, porque
as grandes universidades portu-

guesas nunca tiveram nenhum
problema destes. A fusão das uni-
versidades de Lisboa tem corrido
muito bem, a única coisa que não
correu bem foi que o primeiro-
-ministro nos prometeu um regi-
me de autonomia reforçada e isso
não foi aprovado.
Em função da experiência que
teve com vários ministros e vários
governos, o ministro Nuno Crato
é dos menos relevantes politica-
mente?
Tenho a certeza que foi um erro
juntar o Ensino Superior e a
Ciência, com aquela máquina
para implodir a 5 de Outubro,
palavras o professor Nuno Crato
quando não era ministro. Imagi-
no que tenha muito mais com
que se preocupar do que com o
ensino superior e com a ciência,
as dificuldades que resultam da
gestão do ensino básico e secun-
dário e a dimensão dos proble-
mas associados é completamente
diferente e, portanto, isso faz
com que a resolução dos peque-
nos problemas...
A fragilidade política de Nuno
Crato é por causa da sua organiza-
ção e não por causa da sua com-
petência?
A questão que temos aqui é que eu
considero que durante muitos
anos tínhamos um ministro, que
era o professor Mariano Gago, que
tinha uma influencia política no
Governo muito forte e, daí, resul-
ta a capacidade de conseguir do
Ministério das Finanças coisas que
não se conseguem com menos in-
fluência política. ■

“É preciso um
ministro com
força política no
Ensino Superior”

O que assisto
permanentemente é,
do lado das Finanças,
uma enorme
desconfiança
relativamente
à autonomia
das instituições
de Ensino Superior.

“

um problema de propinas”
1.060 e pouco euros por ano,
que não afasta ninguém do ensi-
no superior e isso é absoluta-
mente fundamental.
Não afasta?
Não podemos ter um sistema em
que alguém deixe de estudar por
razões económicas. Eu já sei que
vai sempre haver essas pessoas,
mas não é pelo valor das propi-
nas. O maior problema para as
famílias é não ter o rendimento
do trabalho de uma pessoa que,
em vez de trabalhar, foi estudar.
Isso vale muito mais e, fazendo
as contas com o salário mínimo,
estamos a falar de seis a sete mil
euros anos. Os mecanismos de
acção social garantem o paga-
mento de propinas a todos os
bolseiros e é um valor significa-
tivo, a nível percentual, no en-

sino superior. Acho que não te-
mos um problema com as propi-
nas. Não vale a pena falar muito
disto, a menos que decidam al-
terar a Constituição. Como isso
não está em cima da mesa...
Se a questão constitucional fosse
resolvida, as propinas deveriam
ou não ser aumentadas?
Esse “se” levava-nos ainda a
outros “ses” ainda maiores. Se
eu mandasse e não tivesse ne-
nhuma condição fronteira, se
calhar também punha condi-
ções para os membros do Go-
verno terem preparação em de-
terminadas áreas. Há muitos
sistemas diversos, uns que são
socialmente justos, outros que
são muito injustos. O sistema
australiano, que é ultraliberal,
em que os alunos são obrigados

a pagar propinas pela totalidade
do custo, mas que verdadeira-
mente são obrigados a contrair
um empréstimo, avalizado pelo
Estado, com um juro muito bai-
xo e só pagarão o empréstimo
quando tiverem salário três ve-
zes acima do salário mínimo,
também é um programa social-
mente justo. O valor é adequa-
do, não afasta ninguém do ensi-
no superior e, seja qual for a so-
lução final, e é possível arranjar
diferentes soluções, o funda-
mental é que ninguém pode dei-
xar de vir para o ensino superior
por razões económicas.
Isso acontece...
Acontece, como acontece sem-
pre, por razões que não têm a
ver com a propina, mas com o
resto. ■
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Universidade de Lisboa
Excelência.
Ciência
O nosso futuro.
Sampaio da Nóvoa
Um amigo.
Praxes
Uma coisa do passado.
Portugal
Vai ser melhor no futuro
do que é hoje.

RESPOSTA RÁPIDAS

António Costa e Rosário Lira
antonio.costa@economico.pt

O conselho coordenador dos
politécnicos propõe alterações
às regras de acesso ao ensino
superior, prevendo que o in-
gresso seja feito com a nota do
secundário e não com a nota do
exame. É uma solução?
Os politécnicos deveriam estar
a fazer ensino vocacional e de-
veriam ser capazes de formar as
pessoas que não têm apetência
para fazer uma licenciatura. Há
muitos dos nossos jovens que
terminam o 12º ano e que não
querem fazer uma licenciatura
e um mestrado, mas estão dis-
poníveis para fazer formação
que os coloque no mercado de
trabalho rapidamente. Aliás,
esta questão foi notícia aqui há
uns tempos, quando a senhora
Merkel resolveu dizer que Por-
tugal tinha licenciados a mais.
É inadmissível que tenha dito
isso e acho que qualquer líder
europeu que diga isso sobre ou-
tro país está a fazer mal o seu
trabalho. Mas aquela afirmação
foi feita num contexto em que,
no resto, tinha razão. Estava a
falar do ensino vocacional e es-

tava a falar para dentro, a Ale-
manha está com muito maus
indicadores do ponto de vista
dos licenciados e dos mestres e
era aí que estava situada a con-
versa. A Alemanha faz muito
bem o trabalho de formação
vocacional e nós não. Não faze-
mos porque os politécnicos,
durante muito tempo, têm an-
dado a copiar as universidade.
Não se vê a diferença.
Então, a proposta é virtuosa
porque faz a diferença entre
os politécnicos e as universi-
dades?
As regras de acesso devem ser di-
ferentes se o produto final é dife-
rente. Se vão fazer licenciaturas e
têm regras diferentes do resto do
sistema, acho mal.

Com negativa.
Isso acho mal. Há uma maneira
mais fácil de resolver isso. Nos
dois últimos anos, o exame na-
cional de matemática foi de
uma dificuldade extrema, por-
tanto, se continuarem com
exames dessa dificuldade vão
seguramente dar cabo das ins-
tituições mais frágeis. Isso é
outra maneira de actuar sobre
o sistema. Aqueles cursos téc-
nicos de formação avançada já
prevêem a possibilidade de os
alunos entrarem sem o exame
nacional. Isso acho uma boa
direcção.
O ministro também diz que, no
quadro destas alterações, os
politécnicos têm de ter outro
perfil, vocacional. Como é que
se obriga os politécnicos a mu-
darem o seu perfil, que na sua
génese já tinham essa lógica?
Com outra forma de financia-
mento.
Mas as regras de acesso à uni-
versidade devem ser alteradas?
Acho que não se devem alterar
as regras de acesso às licencia-
turas todas. Se os politécnicos
dão licenciaturas, têm de ter as
regras de acesso iguais às uni-
versidades. ■

“Não se vê diferença
entre politécnicos
e universidades”
Concorrência Cruz Serra é crítico do modelo de Politécnicos,
que não se distinguem das universidades, que deveria ser vocacional.

António Cruz Serra afirma que o Governo
pode obrigar os politécnicos a mudarem
com outra forma de financiamento.

Paulo Alexandre Coelho

Se os politécnicos
dão licenciaturas,
têm de ter as regras
de acesso iguais
às das universidades.

“

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, pro-
fessores e alunos das diversas
áreas disciplinares e também
não é uma escolha do reitor ou
da equipa reitoral a aposta nes-
tes dois colégios em particular.
Aquilo que aconteceu é que se
fez um concurso para a consti-
tuição de colégios, houve 17
propostas, das mais variadas
áreas de saber, e houve um júri
independente, constituído es-
magadoramente 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 Flo-
restas. São áreas em que podem
trabalhar em conjunto investi-
gadores das mais variadas esco-
las e áreas do saber.
Sentiam necessidade de aproxi-
mar interesses?
Os grandes progressos na ciên-
cia são, nos nossos tempos, nas
áreas de fronteira. Um destes
colégios tem investigadores e
professores de dez faculdades e
institutos diferentes. A estes
colégios outros se seguirão e do
trabalho dos colégios resultará
também uma regularização da
oferta de ensino, nomeada-
mente as ofertas de terceiro ci-
clo e segundo ciclo, em que,
como é natural, após a junção
de diferentes proveniências, de
duas universidades, há alguma
duplicação de oferta. Temos
que promover o trabalho em
conjunto para podermos ter
uma gestão mais racional destes
recursos.
Essa opção está relacionada
com as novas fórmulas de fi-

“Colégios são
forma de pôr
gente a trabalhar
em conjunto”

nanciamento do Superior?
Não tem nada a ver uma coisa
com a outra.
Então, como vão financiar estes
projectos?
Como resultado da fusão das
universidades em Lisboa, há
uma melhor gestão dos recursos
que o Estado põe à nossa dispo-
sição e também das receitas.
Posso dizer que, como conse-
quência deste trabalho, foi pos-
sível distribuir na dotação do
Orçamento do Estado para 2015
cerca de 1,8 milhões de euros
que, no passado, ficavam nas
duas reitorias. Temos aqui um
ganho que tem a ver com a orga-
nização dos serviços centrais
num único serviço. É daí que sai
a folga para o financiamento
destes dois colégios. É um finan-
ciamento modesto do ponto de
vista do conjunto da Universida-
de de Lisboa. A Universidade de
Lisboa tem um orçamento de
cerca de 340 milhões de euros
anuais, dos quais 167 milhões são
dotação do Orçamento do Esta-
do. Esta transferência está lon-
gíssimo daquilo que são as nos-
sas necessidades de operação. Os
salários que pagamos ao pessoal
são 210 milhões de euros, por-
tanto 50 milhões acima da dota-
ção do Orçamento do Estado.
Ora, 100 mil euros por ano para
esta iniciativa dos colégios é uma
pequena fracção do orçamento
da universidade. É também um
investimento no desenvolvi-
mento da ciência, no trabalho
em conjunto entre as diferentes
áreas do saber e na consolidação
da universidade. ■
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Reitor da Universidade de Lisboa critica a nova proposta
de financiamento das Universidades. Cruz Serra afirma que
o Governo deve aproveitar para premiar o desempenho. ➥ P4 A 6

“Novo modelo
de financiamento
das Universidades
é para manter
tudo como está”

ENTREVISTA ANTÓNIO CRUZ SERRA REITOR DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

“É preciso um ministro
com força política
no ensino superior”


