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Universidade de Coimbra assinalou ontem o seu 724. 0

aniversário com homenagens mas também com

intervenções críticas à crescente falta de autonomia das

instituições universitárias. "Que sabe o Ministério das

Finanças de Universidades?" questionou o reitor, João
Gabriel Silva. Sampaio Nóvoa, que recebeu o Prémio UC,
alinhou pelo mesmo diapasão: "Sem liberdade não há

Universidades". Páginas 2 e 3



Universidades estãci
pessoal e de gerir aí!

impedidas de escolher
suas empresas

Aniversário João Gabriel Silva defende que universidades deve

m ser reconhecidas como um sector com regras próprias, como as autarquias

João Gabriel Siva criticou restrições à autonomia das universidades

Patrícia Isabel Silva

O reitor da Universidade de

Coimbra criticou, ontem, a

recente portaria que retira às

instituições de ensino supe-
rior a capacidade de escolher

o seu pessoal, missão que é

agora da responsabilidade do

Instituto Nacional de Admi-

nistração (INA). «Será o INA

que seleccionará os jardinei-
ros para o Jardim Botânico,

os técnicos para o ciclotrão

do ICNAS, os gestores dos

projectos comunitários, os

técnicos que acolherão os es-

tudantes internacionais», fri-

sou João Gabriel Silva, sus-

tentando que esta é mais

uma medida que vem limitar

a autonomia das universida-

des.

«É inaceitável, é inacreditá-

vel. O Governo acha que não

há diferença entre a compe-
tência e a incompetência.
Acha que não há diferença
entre a boa gestão e a má ges-
tão. Maltrata por igual o que
está financeiramente equili-
brado e o que está desequili-
brado», adiantou na sessão

comemorativa dos 724 anos

da Universidade de Coimbra,
defendendo a criação de

«uma figura própria para as

universidades» na arquitec-

tura da administração pú-
blica «Temos de ser reconhe-

cidos como um sector com

regras próprias, como as au-

tarquias locais. O valor da au-
tonomia universitária, cons-
titucionalmente consagrada,
tem de ser politicamente re-
conhecido e juridicamente
concretizado num modelo

próprio», defende João Ga-

briel Silva

Outra directiva que, na opi-
nião do reitor, vem limitar a

proclamada autonomia surge
na sequência do decreto-lei

133/2013. «Até há poucos me-

ses, podíamos criar e gerir

empresas que nos ajudassem

a cumprir a nossa missão»,

salientou o reitor, explicando

que essas mesmas empresas

passam a ser geridas pelo Mi-
nistério das Finanças.

«Que sabe o Ministério das

Finanças de universidades?

Como vai gerir com raciona-

lidade uma micro empresa
associada a uma universi-
dade? Qual a lógica de tudo

isto?», questionou, susten-

tando que «as empresas com

grandes défices» até poderão

precisar do Ministério das Fi-

nanças, ao contrário das em-

presas das universidades, que
não apresentam défices, nem



pagamentos em atraso. «Tra-

tem diferente o que é dife-

rente», solicitou João Gabriel

Silva.

O reitor deixou mesmo um

pedido: «Se o Governo não

nos pode ajudar financeira-

mente, pelo menos que nos

ajude naquilo que não tem in-

cidência financeira», apoian-
do as instituições «a encon-

trar outros caminhos de de-

senvolvimento». Aliás, lamen-

tou, actualmente, existem

«muito mais restrições» ao

funcionamento das universi-

dades «do que nos tempos de

desafogo financeiro».*

Propinas de estudantes estrang
serão uma ajuda no equilíbrio d

Brasil e China
prioritários
PAÍSES O Brasil e a China são

os dois países prioritários na

estratégia de captar estudantes

do exterior. Quanto ao Brasil,

basta lembrar que a UC é a uni-

versidade estrangeira mais

procurada pelos brasileiros e

que, para os cerca de seis mi-
lhões de candidatos que pre-

tendem entrar no ensino su-

perior, o ensino público apenas

disponibiliza 600 mil vagas. Já

na China tem aumentado o «in-

teresse pela língua portuguesa»,

numa altura em que «as gran-
des prioridades da política ex-

terna chinesa são a África e a
América Latina», frisou P.LS.

eiros
as contas

GLOBALIZAÇÃO Se as medi-

das que limitam a autonomia

merecem as criticas de João Ga-

briel, o mesmo não se pode dizer

do estatuto do estudante inter-

nacional, que deverá sair, breve-

mente, em Diário da República
O que acontece é que o Estado

deixa de financiar os estudantes

de fora da União Europeia, mas

permite às universidades recebê-

los directamente no I.° ano, fi-

cando esses estudantes estran-

geiros encarregues de pagar por
inteiro os seus estudos.

«Seremos capazes de atrair

milhares de estudantes extra-

comunitários, com propinas

que passarão de mil euros para
muitos milhares de euros por
ano?», questiona o reitor, certo

de que não será fácil, «mas

com muito trabalho, zelo e

bom senso» pode ser possíveL

Aliás, as receitas com a vinda

desses estudantes estrangeiros

«podem vir colmatar o subfi-

nanciamento», por isso, conti-

nuou João Gabriel Silva, não

há que «temer o desafio da glo-

balização». «Não aceitar esse

desafio significaria aceitar uma
lenta e inexorável degradação.
Considero realista que, dentro

de poucos anos, possamos vir

a ter perto de 20% de estudan-

tes internacionais», defende.
Esta convicção baseia-se no

«prestígio», que no caso da

UC, «é a língua e a cultura

portuguesas». «Em língua in-

glesa seríamos mais uma uni-
versidade em milhares; em

língua portuguesa, somos

únicos e insubstituíveis. João

Gabriel Silva deixa, no en-

tanto, um esclarecimento.

Embora a receita proveniente
das propinas dos estudantes

estrangeiros dê «uma ajuda
decisiva para o equilíbrio das

contas», o reitor é «totalmente

contra qualquer aumento das

propinas dos estudantes por-
tugueses, para além das ac-

tualizações resultantes da in-

flação». P.I.S.

João Gabriel Silva quer ter mais alunos estrangeiros



"Geração jovem esmagada
por políticas erradas"

PRÉMIO António Sampaio da

Nóvoa dedicou o Prémio Uni-

versidade de Coimbra, com

que foi distinguido, «à geração

jovem que está a ser esma-

gada, desperdiçada, por políti-
cas erradas».

«Não são os jovens que pre-
cisam de nós. Somos nós que

precisamos deles. Porque eles

são a nossa única esperança

para sairmos da crise de ca-

beça levantada, como um país
moderno e europeu», susten-

tou. Ao receber o prémio, Sam-

paio da Nóvoa quis partilhar

aquilo que considera «uma

ideia simples»: «sem liberdade

não há universidades». Mas,

uma «liberdade incondicio-

nal», para que as universidades

consigam ser «um lugar onde

transforma o passado em fu-

turo».

«É esta á nossa missão, so-

bretudo nos tempos difíceis»,

frisou, sempre com a convic-

ção de que «a escola e a uni-

versidade são as instituições
mais importantes para o fu-
turo presente de Portugal», por
isso mesmo, «temos obrigação
de ser optimistas».

Baseando-se na oração de

sapiência de Bernardino Ma-

chado, em 1904, o antigo reitor

da Universidade de Lisboa re-

flectiu sobre a educação liberaL

«Auniversidade não serve para
formar SSS - Specialistes spé-
cialment spécialisés (especia-
listas especialmente especiali-

zados)», mas para «dar as ba-

ses culturais e científicas que

permitam a cada um fazer o

seu próprio percurso pela vida

e pelo trabalho», referiu, criti-

cando a «rigidez que continua

a marcar o ensino universitá-

rio» com «um ensino que está,

tantas vezes, fora do tempo».
Com «uma responsabilidade

imensa perante os portugue-
ses e o seu futuro», as univer-

sidades, continuou o professor

catedrático, precisam da tão

proclamada autonomia, «de

uma liberdade de organização
e de acção que não possuem».
«Precisamos de uma concep-

ção radicalmente diferente das

relações entre o Estado e as

universidades. Nada se fará

sem um mínimo de meios e

sem um máximo de liber-

dade», referiu P.I.S.

Sampaio da Nóvoa, entre Emílio Rui Vilar e João Gabriel Silva,

recebeu ontem o Prémio Universidade de Coimbra


