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Universidade de Lisboa sem verba
para pagar patentes de invenções
Cortes. Menos 30 milhões para o ensino superior está a fazer que descobertas portuguesas estejam no mercado
à mercê de quem queira comprá-las. Há faculdades que também já cortam nas fotocópias, na vigilância e na energia

Uma invenção importante é
sobre antibióticos. O reitor da
UL, Cruz Serra, diz que estão a
tentar que empresas nacionais
comprem as patentes, mas não
está a ser fácil.

ANA BELA FERREIRA

A Universidade de Lisboa (UL) teve
de suspender o pagamento das pa-
tentes das suas invenções por falta
de verba. Ou seja, descobertas por-
tuguesas estão no mercado à mer-
cê de qualquer comprador. "O Or-
çamento do Estado 2014 teve um
impacto de um milhão de euros e

por isso há compromissos que fi-
cam por cumprir", foi ajustificação
dada ao DN por António Cruz Ser-

ra, reitor da Universidade de Lisboa

(que junta a Clássica e Técnica) ,

que reforçou: "As patentes com que
estamos a proteger uma invenção
nossa, que acreditamos ter valor
comercial, está livre no mercado."
O corte de um milhão de euros
obrigou a UL a cortar nesta despe-
sa que representava 140 mil euros

por ano. Mas há outras universida-
des que também estão a cortarnas
despesas de funcionamento, como
ado Minho e adeTrás-os-Montes.

No entanto, todas assumem que
este tipo de solução já foi utilizada
em 2013, mas os cortes podem
chegar a ao ponto de colocar em
risco a continuidade das institui-
ções. O que acontecerá em setem-
bro, dizem, se o Governo não cum-
prir a promessa de contornar o

corte de 30 milhões para o ensino

superior ( ver caixa) .

Entre as invenções que a univer-
sidade vai deixar livre no mercado
está uma "de antibióticos, que tem
um grande valor", admite o reitor.
Para remediar o problema - uma
vez que sem este pagamento as in-
venções ficam livres para ser usa-
das por outras empresas ou insti-
tuições -, António Cruz Serra está
a tentar "convencer" empresas a
comprá-las. "Estamos a tentar en-
contrar empresas para comprar ou
manter uma percentagem das pa-
tentes, mas as empresas portugue-
sas neste momento não conse-

guem investir e não está a ser fácil."
Além das descobertas que dei-

xam de significar valor acrescenta-
do para a investigação nacional, a
maior universidade do País tam-
bém não sabe se consegue pagar
todas as licenças de software. "Des-
de os programas mais básicos co-
mo o Office da Microsoft até pro-
gramas fundamentais para a in-
vestigação ou o ensino", reconhece
Cruz Serra. E até os museus da Es-
cola Politécnica vão ver as suas ex-

posições reduzidas: "É o resultado
de cortes sucessivos", lamenta o
reitor.

Neste momento só há a certeza
de que "com este valor cativado
não temos hipótese. Não podemos
poupar mais nos contratos de vigi-
lância, eletricidade, aquecimento.
Isso já foi tudo renegociado nou-
tros anos. Estamos a cortar mes-
mo, jánão dá para poupar mais".



Menos papel e vigilância
Na Universidade do Minho, a reito-
ria espera limitar o uso do papel e

com isso poupar cerca de 600 mil
euros. "A ideia é só usar o estrita-
mente necessário e com isso con-
tamos poupar em papel, impres-
soras, tonerse tinteiros", explica o

reitor António Cunha.

Aqui o corte pode ser de 3,3 mi-
lhões de euros, mas os responsá-
veis esperam que não ultrapasse os

1,3 milhões, caso contrário o pró-
ximo ano letivo vai começar com o
fim de alguns projetos de investi-

gação. Por enquanto, as dificulda-
des já obrigaram a instituição a re-

duzir algumas despesas: "Número
de professores convidados e algu-
mas obras de manutenção das in-
fraestruturas." Porém "há despesas
de manutenção que são inevitá-
veis. Há quatro anos que não faze-
mos manutenção em alguns locais

e há casos em que é preciso ir fa-
zendo obras sob pena de colocar
em risco as condições de trabalho,
como é o caso dos laboratórios",
alerta o responsável.

Na Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD), os
cortes começaram em setembro e
vão manter-se durante este ano.
"Concentrámos os serviços da uni-
versidade no campuse fechámos

edifícios fora dele, dispensámos a

vigilância privada, implementá-
mos programas de eficiência ener-

gética e não estamos a substituir o

pessoal que sai". É assim a respos-
ta a "um 2013 dramático para as
universidades mais pequenas", de-
fende o reitor da UTAD, António
Fontainhas Fernandes.

Para evitar um cenário mais dra-
mático, os reitores esperam que o

primeiro-ministro cumpra "a pro-
messa de em sede de execução or-
çamental aliviar os cortes para o
ensino superior que chegavam aos
30 milhões", diz António Cunha.

Corte de relações ultrapassado com promessa
negociações O anúncio de um
corte no financiamento das uni-
versidades de 30 milhões de euros
levou os reitores a cortar relações
com o Governo. A este anúncio, a
19 de novembro, seguiu-se uma
reunião com o primeiro-ministro.
Nesse encontro, na semana se-

guinte, Pedro Passos Coelho ex-
plicou a redução do financiamen-
to: "No âmbito das reduções sala-

riais na administração pública
previstas no Orçamento do Esta-
do para 2014, foi aplicado um cor-
te médio em todos os serviços, e

por isso há desvios por excesso e

por defeito. No caso das universi-
dades, é por excesso, porque os

professores universitários já esta-
vam num patamar alto de corte e

o diferencial agora é pequeno",
indicou na época o reitor da Uni-

versidade de Aveiro, Manuel As-
sunção. O primeiro-ministro dis-
se ainda que esse corte ia ser dis-
cutido em fase de execução orça-
mental, mostrando abertura para
ir permitindo despesas à medida
que o ano avança. Obrigou ainda
o Ministério da Educação e Ciên-
cia e reunir de dois em dois meses
com os reitores para ir avaliando
a situação.


