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Propinas garantem
10 milhões de euros
por ano ao Técnico

A maior escola de engenharia do país tem um orçamento de cerca de 100 milhões, dos quais metade
são financiamento próprio. As propinas valem 10%.
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O atual modelo de financiamento
do ensino superior tem nas recei-
tas próprias das instituições um
dos seus pilares. Por exemplo, o

Instituto Superior Técnico, maior
escola de engenharia do país com
1 1.533 alunos nos três ciclos de es-
tudo e um corpo de 870 docentes e

investigadores, dispõe de um orça-
mento anual na casa dos 100 mi-
lhões de euros. Metade são garan-
tidos pela própria instituição e

destes 10% são propinas. A reali-
dade da maior parte das institui-
ções de ensino superior não é mui-
to diferente desta.

Criadas em 1997, as propinas são

hoje parte fundamental do finan-
ciamento do ensino superior e o

sistema não poderá abrir mão dele

sem compensação. O tema voltou a

ganhar prioridade política na se-

mana passada, com o ministro da

Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior a admitir que o seu fim é

concretizável a dez anos. Na Con-
venção Nacional do Ensino Supe-
rior, promovida pelo Conselho de

Reitores das Universidades Portu-

guesas (CRUP), que se realizou no

ISCTE-lUL, Manuel Heitor con-
tou com o apoio de dois secretários
de Estado - Alexandra Leitão, da

Educação, e Pedro Nuno Santos,
dos Assuntos Parlamentares - e do

Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, que na sessão de

encerramento defendeu idêntico
desiderato. Muitas vozes se ouvi-

ram desde então, umas contra, ou-
tras a favor da eliminação das pro-
pinas do I o ciclo do ensino supe-
rior, isto é, nas licenciaturas.
Um primeiro passo nesse sentido

parece ter sido dado já este ano,
com a descida em 20% do teto má-
ximo das propinas que se encon-
travam congeladas desde 2016.
Aquando da aprovação do Orça-
mento de Estado, que consagra a

medida, o presidente do Técnico,
Arlindo Oliveira, disse ao Jornal
Económico que a alternativa era
investir em residências universitá-

rias, nas grandes cidades onde os

custos de habitação são mais eleva-
dos.
Como vê a ideia apresentada
na Convenção Nacional do
Ensino Superior pelo ministro
Manuel Heitor de eliminar
as propinas no I.° ciclo?
A eliminação das propinas permite
remover uma das barreiras à fre-

quência do ensino superior, sendo

por isso de saudar. Porém, poderá
vir a agravar ainda mais o crónico
subfinanciamento das universida-
des, se não for devidamente com-
pensada por dotações do Orça-
mento do Estado. Por outro lado,
não irão beneficiar da medida os

alunos mais carenciados (que já
têm uma bolsa que cobre as propi-
nas) nem irá contribuir para resol-

ver o maior obstáculo à frequência
deste nível de ensino, que são os

custos de vida nas grandes cidades

onde estão as maiores e mais com-

petitivas universidades.

Que medidas poderão,
em seu entender, ser tomadas,
visando facilitar o acesso
ao superior?
A medida mais eficaz será cons-
truir residências e infraestruturas

para estudo que permitam aos alu-
nos deslocados suportar os custos
de frequência do ensino superior.
O reforço de bolsas de apoio social
é uma outra medida que também

pode ser reforçada e que endereça-
ria mais diretamente as dificulda-
des existentes.
Qual é a sua opinião
sobre o atual modelo
de financiamento
das instituições
de ensino superior?
As instituições de ensino superior
portuguesas estão fortemente
subfinanciadas. Na área da enge-
nharia, ciência e tecnologia, o Téc-
nico concorre diretamente com
instituições que têm orçamentos

muito maiores, algumas delas com
financiamentos mais de 10 vezes

superiores.
A eliminação das propinas permite
desde já antever uma maior difi-
culdade em reforçar o financia-
mento das instituições universitá-

rias, que assim continuarão a en-
frentar dificuldades cada vez maio-
res em competir internacional-
mente.



Qual o orçamento do Técnico

para 2019? Que peso tem
o financiamento próprio
e, em concreto, quanto
representam as propinas?
O IST tem um orçamento de cerca
de 100 milhões de euros, dos quais

aproximadamente 50% são Orça-
mento do Estado, 10% são propi-
nas e o restante são receitas pró-
prias obtidas em concursos nacio-
nais e internacionais. Existem ain-
da mais cerca de 25 milhões de eu-
ros obtidos por instituições priva-
das sem fins lucrativos associadas

ao IST, que são inteiramente obti-
dos em concursos competitivos,
conduzindo a um financiamento
total do universo IST de cerca de

125 milhões de euros, dos quais
cerca de 10 milhões são propinas.

Que impacto financeiro
teria a eliminação
das propinas
na sua instituição?
Se não for compensado pelo au-
mento do Orçamento do Estado,
seria desastroso, e impediria o fun-
cionamento normal da instituição.
A reposição desta verba, por via do

Orçamento do Estado, é essencial e

urgente, dado que a margem exis-
tente para investimento e manu-
tenção de infraestruturas é nula.

Na área do financiamento
próprio, que subrubricas mais
deverão crescer este ano?
É de esperar que o financiamento
obtido por via competitiva de fi-
nanciamento de projetos venha a

subir, embora de forma não muito
marcada. 0

u
A medida mais eficaz
será construir
residências
e infraestruturas

para estudo que
permitam aos alunos
deslocados suportar
os custos da

frequência do ensino

superior

DICAS

Sete questões
que deve fazer
numa entrevista
de trabalho

Se o candidato questionar o entrevistador
só prova que está atento e interessado,
diz Raquel Cortez da Michael Page.
Tanto o entrevistador como o

entrevistado conseguem tirar
proveito da entrevista, pois
podem ser respondidas ques-
tões que até então não tinham
sido abordadas. Além disso,
fazer as perguntas certas fará

a diferença na impressão que
o entrevistador terá de si. É a

altura de demonstrar confian-

ça, perspicácia e motivação na
função para a qual está a ser
avaliado. Raquel Cortez, da

área de Finance da empresa de

recrutamento especializado
Michael Page, revela ao Jornal
Económico as sete questões

que o ajudarão a destacar-se
dos restantes candidatos.

1. Como é avaliado
o "sucesso" nesta função?
Os indicadores de desempenho
são uma forma de medir o su-

cesso, pelo que questionar
quais são é uma ótima forma de

demonstrar que quer ser bem-
-sucedido na função.

2. Sou adequado para
a vossa empresa?

Pedir uma opinião demonstra

que está aberto a críticas cons-
trutivas - e, muitas vezes, o en-
trevistador é a pessoa que irá
trabalhar diretamente com o
candidato. Ter uma noção da

opinião que têm de si é útil na

construção de um relaciona-
mento.

3. Quais os desafios com
que os meus antecessores
se depararam?
Esta pergunta pode ser assusta-

dora, mas benéfica para si. Se a

resposta for clara, direta e posi-
tiva, com uma explicação, é um
bom sinal. Já uma hesitação

por parte do entrevistador po-
derá ser indicadora de proble-
mas. É importante avaliar a

empresa, pois os profissionais
de sucesso são aqueles que ava-
liam bem os desafios de um
projeto antes de o aceitar.



4. 0 que faltava à última
pessoa nesta função?
Demonstre a sua capacidade de

identificar problemas antes

que estes apareçam. A resposta
a esta questão pode explicar o

porquê de a empresa estar a re-
crutar e guiá-lo para o sucesso.

5. Tem alguma questão
que eu possa esclarecer
em relação ao meu perfil?
Perguntar ao entrevistador se

há algo em falta no seu currícu-
lo dá-lhe a oportunidade de es-
clarecer dúvidas, demonstran-
do que consegue lidar com crí-
ticas construtivas, e que quer
melhorar - qualidades valiosas

em qualquer colaborador!

6. Qual será a evolução
futura da função?
Ao questionar como a função
irá evoluir a curto-médio pra-
zo demonstra que quer ser re-
crutado para uma função ade-

quada ao seu perfil e expetati-
vas - algo procurado pelos em-
pregadores.
Se a função a que se candidata é

temporária, mostre a sua visão

para o futuro.

7. Como é a cultura
da empresa?
Pergunte qual é o dress code,

que eventos sociais existem,
quanto tempo dura a pausa
para almoço, se a empresa se

considera uma startup ou se é

uma organização madura no
seu setor. Estes pontos são im-
portantes para a construção de

relacionamentos duradouros, e

ao questioná-los demonstra

que quer conhecer a fundo a fi-
losofia e quotidiano de traba-
lho da empresa.

Raquel Cortez conclui: "Lem-
bre-se: terminar uma entrevis-
ta de emprego da melhor forma
fará com que o sucesso da mes-
ma aumente exponencialmen-
te. É um momento win-win".




