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Instituições procuram ligar-
-se ao tecido empresarial,
mas universidades e
politécnicos identificam
entraves de parte a parte
Para os reitores das universidades e
presidentes dos politécnicos portu-
gueses, a economia nacional só tem
a ganhar se uma maior percentagem
de doutorados se fixar no tecido em-

presarial. O director da Nova School
of Business, Daniel Traça, defende

que o país precisa de melhorar a

qualidade das empresas, mas apon-
ta que os doutorados não estão a
entrar nesse circuito. O problema,
defende, está no perfil da economia,
constituída por pequenas e médias

empresas cuja capacidade em em-
pregar doutorados é limitada.

O responsável falava num debate
entre os responsáveis das instituições
de ensino superior portugueses, que
decorreu anteontem à noite, em Sala-

manca, à margem do IV Encontro de
Reitores Universia. Uma das formas
de desfazer este entrave, considera
Daniel Traça, é adoptar um modelo
semelhante ao da indústria do calça-
do, em que foram criados programas
específicos para fazer chegar o conhe-
cimento especializado às empresas.

Em resposta a um dos reptos lan-

çados pelo jornalista do PÚBLICO
Manuel Carvalho, que moderou a
conversa, o reitor da Universidade

do Porto Sebastião Feyo de Azevedo
comentou que "a actual política de

emprego científico", embora tenha

"aspectos positivos", em "nada ajuda
a integração de doutorados nas em-

presas". Já o reitor da Universidade
de Coimbra, João Gabriel Silva, la-
mentou despender energia "com coi-

sas que não eram necessárias". Toma
como exemplo as novas regras do em-

prego científico, cuja implementação
levanta "dificuldades operacionais
doidas", num "modelo em que o Es-

tado emprega todos os doutorados".

Algo que, segundo a contabilidade
do presidente do Instituto Superior
Técnico, Arlindo Oliveira, não é pos-
sível. O país forma "três mil novos
doutores por ano", estima, sendo

que, caso o sistema universitário "es-

tivesse em renovação permanente,
absorveria 500". Desta conta resul-
ta que a "esmagadora maioria" dos
novos doutorados "tem de perceber
que tem de fazer parte do sistema

produtivo". Ou seja, procurar traba-
lho nas empresas e não na academia.

Pegando no aspecto "energético"
levantado pelo reitor de Coimbra,
Feyo de Azevedo defendeu que é ne-
cessário mudar um conjunto de ins-
trumentos para agilizar a governação
das universidades, nomeadamente o
Regime Jurídico das Instituições do
Ensino Superior e o estatuto da carrei-
ra de docente, que "é um desastre".

0 reitor da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, António
Fontainhas Fernandes, explica que
é na aposta no desenvolvimento re-
gional - ao "recentrar" a actividade
no sector agrário - que reside o es-

forço da sua universidade em se ligar
ao mundo empresarial. Uma ligação
que se torna mais ágil e produz mais
valor acrescentado se a UTAD formar
doutorados em áreas como as do vi-

nho, azeite ou floresta, acredita. 0
Encontro de Reitores, que juntou
cerca de 600 responsáveis do ensi-
no superior de 26 países, terminou
ontem com a apresentação de uma
carta de intenções. Para fazer face
às transformações tecnológicas, a

"Declaração de Salamanca" defen-
de a flexibilização e a aplicação de
métodos educativos inovadores e a

reformulação dos processos adminis-
trativos e de sustentabilidade.
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O PÚBLICO viajou a convite
do Banco Santander

O país forma "três mil novos
doutores por ano"


