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Ministro admite recuar
no corte de vagas das
universidades de Lisboa e do Porto

Manuel Heitor disse ontem que "a decisão depende do debate'

Ensino superior
Samuel Silva
Manuel Heitor esteve
no Parlamento. E ouviu
críticas: os estudantes
"não podem ser tratados
como um rebanho"
0 ministro da Ciência e Ensino Supe-
rior, Manuel Heitor, admite abando-
nar a proposta que o próprio tinha
apresentado na semana passada em
que se defendia um corte de 1100

vagas nas instituições de ensino su-

perior públicas de Lisboa e do Porto.
A medida era apresentada pelo Go-
verno como uma forma de levar os
estudantes a estudar noutras regiões
do país, mas tem recebido críticas
das universidades e dos alunos.

Ontem, numa audição parlamen-
tar na Comissão de Educação e Ciên-

cia, onde a discussão foi marcada pe-
la proposta de corte de 5% no nume-
rus clausus das instituições das duas

principais cidades do país, Manuel
Heitor disse que "não está tomada
nenhuma medida" e que a proposta
feita na semana passada pretendeu
apenas "provocar o debate". Logo
depois, sublinhou a mesma ideia:
"A orientação está tomada, mas a
decisão depende do debate."

As reacções à proposta têm mos-
trado o desacordo dos principais
responsáveis do sector. Logo no dia

em que Heitor anunciou a intenção
de cortar 5% das vagas nas institui-

ções das duas maiores cidades do

país, vários dirigentes, incluindo os

reitores das universidades de Lis-
boa, do Porto e da Beira Interior,

mostraram a sua oposição. Formal-

mente, o Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas ainda
não se pronunciou sobre a proposta.
Chegou a ser anunciada uma posi-
ção para ontem, mas o órgão acabou

por adiar por mais duas semanas a
análise desta medida.

No fim-de-semana, foram os es-

tudantes, no final de um Encontro
Nacional de Direcções Associativas,
a chumbar unanimemente a solu-

ção. "O senhor ministro consegue
reunir as críticas de toda a gente",
comentou a deputada do CDS Ana
Rita Bessa, ontem, no Parlamento.

Manuel Heitor voltou a apontar
o desequilíbrio que existe no en-
sino superior português como um
problema a necessitar de solução.
Nas duas maiores cidades estão ins-
critos 48% do total dos alunos do



sector. "É o valor mais elevado da

Europa. O país que vem a seguir,
a Áustria, tem 31% dos alunos nas
duas principais cidades", justificou.

Se a medida anunciada pelo Go-
verno for para a frente, haverá um
corte de 5% nas vagas de nove ins-

tituições: universidades de Lisboa,
Nova de Lisboa e do Porto, ISCTE
- Instituto Universitário de Lisboa,
institutos politécnicos de Lisboa e
do Porto, Escola de Hotelaria e Tu-
rismo do Estoril e escolas superiores
de Enfermagem de Lisboa e do Por-
to. Ao todo, no concurso nacional de
acesso de 2017, estas totalizavam 22
mil lugares para novos alunos. Terão

que reduzir 1100 lugares.
A solução é "profundamente erra-

da", classificou a deputada do PSD
Nilza de Sousa, e "penaliza os alunos
mais desfavorecidos socialmente".
Os estudantes "não podem ser trata-
dos como um rebanho que pode ser
encaminhado", apontou, por seu
turno, a comunista Ana Mesquita,
acusando o Governo de, com esta
medida, promover um "financia-
mento indirecto aos privados", uma
vez que muitas famílias das duas
áreas metropolitanas vão preferir
manter os filhos numa instituição
particular em vez de assumir os cus-
tos da deslocação para outra região
do país.

0 Bloco de Esquerda foi o único

partido, além do PS, a não se pro-
nunciar sobre a questão do corte
de lugares na audição parlamentar
de ontem. Os bloquistas tinham de-
monstrado, pela voz do deputado
Luís Monteiro, a sua desaprovação
na semana passada.
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Reitores pedem parecer ao Governo

oConselho0

Conselho de Reitores
das Universidades
Portuguesas (CRUP)

quer esclarecimentos
do Governo para perceber de

que forma devem ser feitas as

progressões dos professores,
em consequência do

descongelamento das carreiras
na função pública.

O Orçamento do Estado
estabelece que, para efeitos de
cálculo das progressões, deve
ser contabilizado um ponto
por cada ano de trabalho em
sistemas que não têm avaliações
por quotas. Os serviços
jurídicos das instituições têm
interpretações divergentes
sobre se a forma como é feita
a avaliação na docência é ou
não considerada uma avaliação
por quotas. "Estávamos a usar
critérios diferentes, que davam

resultados muitos divergentes.
Precisamos de um critério
unificado", explica o presidente
do CRUP, Fontainhas Fernandes.

Os reitores pediram
esclarecimentos ao Ministério
da Ciência e Ensino Superior,
mas também ao Ministério das

Finanças e Direcção-Geral da

Administração e do Emprego
Público, e ainda não tiveram
respostas. Dizem, por isso, num
comunicado tornado público
ontem, após a reunião mensal
do CRUP, que "não lhes pode ser
imputada a responsabilidade
pelo não pagamento" das

valorizações remuneratórias.
Já para os trabalhadores não
docentes das universidades,
na maioria dos casos, os
funcionários receberam os
vencimentos actualizados em
Fevereiro.


