
'O FUTURO DE PORTUGAL
DEPENDE DA QUALIFICAÇÃO
DA NOSSA GENTE'

ENTRE DOIS COMPROMISSOS INADIÁVEIS, O REITOR DA MAIOR
UNIVERSIDADE PORTUGUESA RESPONDEU-NOS A VÁRIAS
QUESTÕES URGENTES
António Salavlza Manso

Amassa

cinzenta formada

em Portugal está a emi-

grar e o desemprego, em

particular dos jovens
com formação superior, é elevadís-

simo. De quem a responsabilidade?
Cabe a todos um bocadinho. Mas
não acompanho o que disse. O de-

semprego entre os licenciados e

os mestres é muito menor que no
resto da população. Entre quem
tem formação superior é cerca de

metade. E os níveis de emprega-
bilidade são muito desiguais en-
tre as várias universidades: mui-
to mais alto entre os que saíram
das públicas do que entre aque-
les que se formaram nas priva-
das. Regista-se também um gran-
de desequilíbrio entre as várias
áreas. Nalgumas formamos mui-
to menos gente do que precisa-
mos porque a oferta educativa
está desadequada.

O Ensino Superior (ES) nun-
ca teve uma verdadeira regula-
ção por parte do ministério e eu,
que considero que as universi-
dades precisam de mais autono-
mia do que aquela que têm, re-
conheço também que a têm uti-
lizado mal no que se refere à
oferta formativa. Por isso preci-
samos que a tutela, os diferentes

governos, imponham uma ofer-
ta adequada às disponibilidades
e necessidades do país e às ex-
pectativas dos jovens.

As matriculas no ES estão a diminuir?
Os estudantes deveriam ser mui-
to mais, tal como os que acabam o

12° ano. Temos um déficit cróni-

co de estudantes quando compa-
rados com outros países do mun-
do. Não sei se teremos dinheiro
para que eles venham para cur-
sos caros, em que existe uma re-
lação professor/ aluno muito bai-

xa, ou que precisam de muito in-
vestimento em tecnologias, mas
termos os alunos expostos à acti-
vidade cultural, científica, ou à
mais- valia que é estar num curso
superior, faz toda a diferença.

Ao contrário do que se passa com

os nossos jovens, a procura de es-
colas de referência por parte de es-

trangeiros tem crescido sensivel-
mente...
Sim e vai crescer muito este ano

porque o governo aprovou o Es-
tatuto do Aluno Internacional,
que permitirá acolher alunos no
I o ciclo. A Universidade de Lis-
boa (UL) vai abrir vagas em qua-
se todos os cursos e a divulgação
desta oferta no estrangeiro, em
particular em Angola e no Bra-
sil, poderá ter um impacto mui-
to significativo no número de es-

tudantes internacionais que re-
cebemos e, obviamente, nas
receitas das universidades. É

importante também para refor-
çarmos a influência cultural so-
bre os países que nos são mais
próximos.
Em 2012 as antigas U. Clássica e
Técnica estavam no 32 lugar na

captação de alunos dos PALOP. A

fusão das duas teve um impacto
positivo?
Eu acho que essa resposta só po-
derá ser dada no próximo ano.
Mas a UL tem uma posição mui-
to favorável nos''rankings' inter-
nacionais, como o ibero-america-
no da SCIMAGO: 2° lugar entre
todas as universidades da Penín-
sula Ibérica e da América Latina.
À nossa frente só estava a Univer-
sidade de São Paulo, ficámos à
frente de todas as universidades
espanholas. E isso tem impacto
na atracção de estudantes inter-
nacionais.
Um ano depois da fusão, que balan-

ço faz do processo?
O balanço é muito positivo por-
que há um empenho muito gran-
de de toda a Academia na fusão.
Mas sinto uma grande carga bu-

rocrática, regulamentos que fo-

ram feitos durante dezenas de

anos e agora temos o prazo de um
ano para fazer tudo.

Que universidade quer para daqui
a 30 anos?
Uma grande universidade euro-
peia, das melhores da Europa. Te-

mos que ser uma "Research Uni-
versity", uma universidade foca-
da na investigação, competindo



com o melhor que há no mundo.
Neste momento, temos cerca de

50.000 alunos e queremos ensinar
cada vez mais e melhor.
Esse sonho poderá estar a ser
posto em causa pelos cortes orça-
mentais?

Sim, claro.
E como é possível ultrapassar isso?

É fácil. É só aumentar a dotação
do orçamento de Estado para as
universidades portuguesas. É
uma barbaridade o que aconteceu
nos últimos sete anos. Em 2006 tí-
nhamos o dobro do financiamen-

to. Temos conseguido resistir
atrasando a renovação do corpo
docente, o que é vital para o Cor-

po da Universidade. Não podemos
mudar de turno de um momento

para o outro.
Onde cortaria no OE para poder au-
mentar o financiamento público?
Eu não vou dizer isso numa entre-
vista pública. Não sou um actor
político, não vou concorrer às pró-
ximas eleições. Mas digo-o, com
grande facilidade, ao governo e ao
meu ministro, em privado.


