
ULisboa celebra 1.º ano da fusão mais "virada para o 
mundo", mas menos autónoma 

Um ano depois da fusão, a nova e alargada Universidade de Lisboa 
está mais internacional e "virada para o mundo", como pretendia o 
reitor, mas cada vez menos autónoma, precisando de autorização das 
Finanças até para chamar um táxi. 

"A má notícia é essa. Este ano perdemos ainda mais um pedaço da 
nossa autonomia. Estamos numa situação ainda mais difícil do que a 
que estávamos. Nunca pensei que houvesse uma imposição 
governamental no sentido de termos de perguntar ao Instituto Nacional 
de Administração (INA) de cada vez que precisamos contratar alguém 
se tem lá alguém disponível para nos mandar para cá", criticou o reitor 
da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra. 
Assinala-se hoje o primeiro aniversário da nova Universidade de Lisboa, 
resultante da fusão entre a Clássica e a Técnica, e que transformou a 
instituição da capital portuguesa numa das maiores universidades da 
Península Ibérica, com quase 50 mil alunos e um orçamento que ronda 
os 300 milhões de euros. 
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Fusão das universidades de Lisboa fez ganhar escala  
internacional 
SAMUEL SILVA  

24/07/2014 - 19:41 

Nova instituição assinala um ano de existência, no qual subiu nos rankings do 
ensino superior. 
Um ano depois da fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de 
Lisboa, o principal impacto sentido da criação da maior instituição de ensino superior 
nacional acontece fora do país. O ganho de escala permitiu uma subida nos 
principais rankings internacionais, o que está a fazer aumentar a procura por parte 
de estudantes e também de empresas. Mas as principais consequências do 
processo só vão sentir-se “a médio prazo”, acredita o reitor António Cruz Serra. 
Os rankings internacionais do ensino superior publicados este ano têm mostrado 
uma subida dos resultados da Universidade de Lisboa (UL), tanto em termos de 
produção científica, como dos indicadores relacionados com o ensino. O 
crescimento é maior do que a soma dos rankings da Técnica e da Clássica, 
resultando num ganho que está a trazer bons resultados. “Temos percebido um 
aumento na procura por parte de estudantes estrangeiros e também temos recebido 
mais convites para conferências e organizações internacionais”, diz Cruz Serra. 

Da parte das empresas, também têm surgido mais convites para colaborações com 
as unidades de investigação da universidade, que após a fusão se tornou a maior do 
país, uma realidade que também é valorizada pelo reitor. 
A fusão da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa foi 
concretizada no dia 25 de julho de 2013 com a tomada de posse de António da Cruz 
Serra como primeiro reitor. Apesar dos primeiros bons indicadores, o responsável 
entende que os maiores benefícios da fusão da Clássica e da Técnica só vão ser 
sentidos “a médio prazo”. “Só com o tempo é que vão perceber-se os impactos nos 
resultados do nosso ensino, na investigação e na transferência de tecnologia para 
as empresas”, diz. 
Para já, os benefícios foram, sobretudo, de ordem administrativa e de gestão de 
recursos. O primeiro ano de funcionamento da “nova” Universidade de Lisboa serviu 
para fazer a organização da universidade e dos seus serviços e resolver os “imensos 
problemas” relacionados com a burocracia do processo de transição. “Também tem 
corrido muito bem do ponto de vista da mobilização da comunidade académica”, 
acrescenta o reitor. 
Para assinalar o primeiro aniversário da fusão, a UL inaugura esta sexta-feira uma 
mostra comemorativa, intitulada “723+1”, e que estará patente no átrio da reitoria até 
16 de Outubro.  
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ULisboa celebra 1.º ano da fusão mais "virada para o 
mundo", mas menos autónoma  
 
Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico  

7:00 Sexta feira, 25 de Julho de 2014 |  

 

Lisboa, 25 jul (Lusa) -- Um ano depois da fusão, a nova e alargada Universidade 

de Lisboa está mais internacional e "virada para o mundo", como pretendia o 

reitor, mas cada vez menos autónoma, precisando de autorização das Finanças 

até para chamar um táxi. 

"A má notícia é essa. Este ano perdemos ainda mais um pedaço da nossa 

autonomia. Estamos numa situação ainda mais difícil do que a que estávamos. 

Nunca pensei que houvesse uma imposição governamental no sentido de 

termos de perguntar ao Instituto Nacional de Administração (INA) de cada vez 

que precisamos contratar alguém se tem lá alguém disponível para nos mandar 

para cá", criticou o reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra. 

Assinala-se hoje o primeiro aniversário da nova Universidade de Lisboa, 

resultante da fusão entre a Clássica e a Técnica, e que transformou a instituição 

da capital portuguesa numa das maiores universidades da Península Ibérica, 

com quase 50 mil alunos e um orçamento que ronda os 300 milhões de euros. 
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Processo de avaliação da ciência é "enormíssimo erro 
de política pública" - Reitor Lisboa  

Hoje, 07h05 

Por:LUSA 

O reitor da Universidade de Lisboa considerou o processo de avaliação 
das unidades de investigação "um enormíssimo erro da política pública", 
que está "enviesado desde o início" apelando ao Governo para que se 
"preocupe seriamente" com as "consequências desastrosas".  

Em entrevista à Lusa, a propósito do primeiro ano de vida da nova 
Universidade de Lisboa, após a fusão da Clássica com a Técnica, António 
Cruz Serra diz que ficou claro desde o fim-de-semana passado que o 
processo de avaliação a cargo da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT) -- que é também a instituição que atribui o financiamento público 
destas instituições científicas -- definia à partida que apenas metade das 
instituições obteria classificação suficientemente alta para passar à 2.ª 
fase da avaliação. 

Ficar pela 1.ª fase significa não receber qualquer financiamento público 
ou, caso a avaliação dos centros de investigação seja de 'Bom', receber um 
financiamento no patamar mínimo, que varia entre os cinco mil e os 40 
mil euros. 
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ULisboa celebra 1.º ano da fusão mais «virada 
para o mundo», mas menos autónoma 

Um ano depois da fusão, a nova e alargada Universid ade de Lisboa está 
mais internacional e «virada para o mundo», como pr etendia o reitor, 
mas cada vez menos autónoma, precisando de autoriza ção das Finanças 
até para chamar um táxi.  
«A má notícia é essa. Este ano perdemos ainda mais um pedaço da 
nossa autonomia. Estamos numa situação ainda mais difícil do que a 
que estávamos. Nunca pensei que houvesse uma imposição 
governamental no sentido de termos de perguntar ao Instituto Nacional 
de Administração (INA) de cada vez que precisamos contratar alguém 
se tem lá alguém disponível para nos mandar para cá», criticou o reitor 
da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra. 

Assinala-se hoje o primeiro aniversário da nova Universidade de Lisboa, 
resultante da fusão entre a Clássica e a Técnica, e que transformou a 
instituição da capital portuguesa numa das maiores universidades da 
Península Ibérica, com quase 50 mil alunos e um orçamento que ronda 
os 300 milhões de euros. 

Diário Digital / Lusa 
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