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Universidade
de Lisboa lança
escola em Xangai
em 2020
Reitor da Universidade de Lisboa
considera que mais importante que
baixar propinas é construir residências.
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"Só recebemos 30%
da compensação do
corte nas propinas"
0 reitor da Universidade de Lisboa não se opõe à redução das propinas desde que
o Estado compense a perda de receita. E isso, garante, ainda não aconteceu. São
os projetos de investimento que permitem à universidade ter contas positivas.
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A poucos dias do ar-

ranque do ano leti-
vo, a Universidade
de Lisboa recebeu

apenas um terço do
total da compensação orçamen-
tal prevista pela redução das pro-
pinas este ano. Apesar do impac-
to significativo da medida, o reitor
António Cruz Serra diz que a fal-
ta de financiamento é mais abran-

gente.

Reduzir as propinas foi um
erro?
Reduzir as propinas foi um

erro se as universidades não forem

compensadas por essa redução.

E vão ser?
Vão ter que ser, é impensável

que não sejam... Mas aindanão fo-

ram. A única novidade que temos
é do mês passado, quando recebe-
mos um valor que deve correspon-
der a 20-30% do valor da com-

pensação das propinas relativas a

2019. A propina só baixa em se-
tembro e portanto o impacto é de

4 em 12 meses. A redução das pro-
pinas tem um impacto que ronda
os 50 milhões de euros no conjun-
to do sistema. Por outro lado, há
mestrados que são necessários

para o exercício da profissão e que



devem ter uma propina igual à da

licenciatura, mas há alguns casos
onde temos dúvidas, mas ainda
não tivemos resposta da tutela so-
bre quais são os cursos com redu-

ção obrigatória de propinas.

0 que estão a fazer neste
momento? 0 ano letivo está
a começar.
No caso dos mestrados em que

há duvidas aprovámos as propinas
sem redução. Se vier uma respos-
ta do Governo a dizer que nesses

cursos também haverá compen-
sação, a propina será reduzida

0 que vão receber chega?
Não chega No caso da Univer-

sidade de Lisboa, o valor transfe-
rido foi cerca de 1 milhão de eu-
ros. Faltam mais dois ou três mi-
lhões de euros até ao final do ano

para conseguirmos ser ressarci-
dos da descida das propinas, de-

pendendo também da interpreta-
ção [em relação aos mestrados].
Depois é preciso um valor que
será cerca de três vezes superior
para os primeiros oito meses se-

guintes. O impacto em 2020 será
da totalidade das propinas. Não é

dos oito meses que faltam para o

conjunto do ano. O ano letivo de-

pois prossegue.

Vai ter essa compensação do

Estado...
Sim, vai ter de ser. O compro-

misso era que a compensação vi-
ria e portanto tem de vir. Não acho

que haja nenhuma margem de

discussão desse assunto.

Até lá há a necessidade de
subir o valor dos mestrados?
Eu discordo da política de

criar um problema para os estu-
dantes nas propinas de mestrado.
Temos a obrigação de garantir que
os estudantes conseguem fre-
quentar o ensino superior. O mes-

trado é absolutamente fundamen-
tal. Todos os inquéritos que faze-
mos a antigos estudantes mos-
tram que a sociedade paga mais

por um mestrado do que por uma
licenciatura. Os salários são bas-
tante superiores.

Qual é a sua posição se se op-
tar pelo fim das propinas na
próxima legislatura?
Eu não tenho nenhuma obje-

ção política à redução de propinas.
O que eu tenho é uma objeção a

que se reduzam as propinas e que
não haja a compensação do Orça-
mento do Estado (OE). Podíamos
reduzir as propinas a zero, mas era

preciso arranjar mais 300 milhões
de euros para o ensino superior.

As propinas servem para pa-
gar salários?
Nós temos cerca de 200 mi-

lhões de euros de dotação do OE
e salários de 260 milhões. Aspro-
pinas são cerca de 50 milhões.

Portanto, mesmo depois de somar
a dotação e as propinas, ainda es-
tamos longe do valor dos salários.

E há despesas muito elevadas e in-
vestimento que é preciso fazer.

E como é que paga isso?

Temos um conjunto de recei-
tas do financiamento de projetos
de investigação, muitos europeus.

Como vai fechar as contas?
Vou fechar bem. Devemos fe-

char com uma receita global de
400 milhões de euros. Ou seja,
conseguimos ir buscar outro tan-
to além da dotação e das propinas.

Assim não precisa de mais fi-
nanciamento do Estado...

Porquê? Sim, se quisermos
dar cabo das universidades.

Se consegue financiamento
de outra forma...
Mas o investimento para a in-

vestigação que, em parte muito si-

gnificativa, é desviado para finan-
ciar o ensino, implica a produção
de resultados. Se o objeto do con-
trato não for feito, os financiamen-
tos têm de ser devolvidos e depois
acabam. Queremos ter uma uni-
versidade capaz de competir com



as melhores do mundo e se não
aumentarmos o financiamento
das universidades o resultado será
fortes quedas nos rankings. ¦

PERFIL

Um reitor
com sentido
crítico

Original de Coimbra e doutorado em

engenharia eletrotécnica e de com-

putadores pelo Instituto Superior
Técnico, António Cruz Serra cum-

pre, até 2021, o segundo mandato

como reitor da Universidade de Lis-

boa. Foi reitor da Universidade Téc-



nica até 2013 e foi nessa posição que
foi responsável pela fusão da Uni-

versidade Técnica com a Universi-
dade de Lisboa, na altura liderada

por Sampaio da Nóvoa. Crítico da po-
lítica para o ensino superior do mi-

nistério tutelado por Manuel Heitor,
Cruz Serra apresentou o tema ao

Presidente da República, na última
aula de Marcelo Rebelo de Sousa na

'Clássica' de Lisboa, recebendo for-

tes aplausos da plateia, onde esta-

vam sobretudo académicos e estu-
dantes. Crítico também da forma

como as vagas são atribuídas, com

um corte em Lisboa e um aumento

no interior do país, causou polémi-
ca depois de dizer, numa entrevista,

que "não veria nenhum filho de um

CEO das empresas do PSI2O a ir es-

tudar para o interior" em conse-

quência dessa medida.



"Um Governo com apoio estável
é absolutamente fundamentar para fazer reformas

A menos de um mês das eleições
legislativas, o reitor da Universi-
dade de Lisboa defende um resul-
tado de "apoio estável" ao próxi-
mo Governo. Cruz Serra apela
ainda aos partidos políticos que
passem das palavras aos atos na
defesa do ensino superior e deixa
um pedido: que a dotação para as

universidades aumente 3% ao ano
na próxima legislatura.

Há uma estratégia política
para travar financiamento?
Disso não tenho dúvidas ne-

nhumas. Se há sítio onde há estra-

tégia é no trabalho que tem sido
feito pelo professor Mário Cente-

-110 no Ministério das Finanças.
Depois, a maneira como essa es-

tratégia alinha com os desejos se-
toriais é outra conversa.

Pensando já no OE 2020,
quanto é que precisaria?
A dotação para as universida-

des devia aumentar 3% ao ano du-
rante a próxima legislatura. Des-
sa maneira conseguimos chegar
ao fim da legislatura com financia-

mento por aluno igual ao financia-
mento que temos no ensino se-
cundário. O ensino em Portugal é

o único da OCDE onde o financia-
mento por aluno no secundário é

maior do que no ensino superior.

Vê vontade política para que
isso aconteça na próxima le-

gislatura?
Vamos ter de saber comoé que

é o próximo Governo. Eu adio que
há vontade política nos atores

principais. Todos os principais
partidos políticos afirmam a im-
portância do ensino superior.

E isso chega?
Não chega, claro. Já ouvimos

falar muitas vezes disto e depois
acontece o contrário. Mas tenho
visto o primeiro-ministro sempre
empenhado no apoio ao ensino

superior. Espero que isto possa ser

implementado, sej a qual for o Go-

verno que resulte das eleições.

Qual é que é o cenário políti
co mais favorável para a Uni
versidade de Lisboa?

O cenário político ideal serií

um Governo com um apoio ne

parlamento que não implique ne

gociações às vezes completamen
te inesperadas e que afetam o sis

tema. Um Governo com estabili
dade e que conseguisse governai
sem serem introduzidos assuntos

completamente laterais a uma es

tratégia de legislatura.

Uma maioria absoluta?
Um Governo com apoio está

vel, não necessariamente uma
maioria absoluta. E absolutamen-
te fundamental porque não é pos-
sível fazer reformas estruturais
numa situação em que não haja
um apoio muito sólido, para que
não seja necessário negociar todas
as leis do orçamento com muito
detalhe e trocar uma medida por
outra medida.

Não havendo maioria abso-

luta, faria sentido ficar logo
definido à partida, nos acor-
dos que viessem a ser forma-
lizados, o que se pretende
para o ensino superior?
Sim, para o ensino epara todas

as políticas públicas relevantes. ¦



ANTÓNIO CRUZ SERRA REITOR DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Universidade de Lisboa lança
escola em Xanghai em 2020
No próximo ano letivo, a Universidade de Lisboa conta abrir três
licenciaturas de engenharia, com 60 vagas cada, na China, numa parceria
com a Universidade de Xangai. Negociações estão na reta final.
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Além
do reforço da in-

vestigação, a Universi-
dade de Lisboa quer
apostar na divulgação

científica, através da remodelação
do Pavilhão de Portugal, cujas
obras arrancam até ao final do

ano. E vai abrir uma escola em en-
genharia em Xangai, com capaci-
dade para 1.500 alunos, já em
2020.

Qual vai ser a estratégia de

expansão da Universidade
de Lisboa?

O nosso percurso passa por
reforçar a nossa capacidade insta-
lada de investigação. Devemos ter
mais infraestruturas de alto nível,
mais pessoal, mais professores,
mais investigadores, mais estu-
dantes de doutoramento. E que-
remos aumentar a nossa oferta de

divulgação cientifica e cultural.

Como?

Como sabem o pavilhão de

Portugal foi transferido para a Uni-
versidade de Lisboa. Finalmente

conseguimos que o arquiteto Siza
Vieira terminasse o projeto de re-
modelação, conseguimos fazer o

concurso público e ter as aprova-
ções necessárias para a remodela-

ção do pavilhão, que espero que
entre em obras ainda antes do fim
do ano. Vamos ter ali uma infraes-
trutura muito importante para a

divulgação da universidade e a rea-

lização de eventos científicos.

Em que estado está o pavi-
lhão?
O pavilhão está em muito mau

estado. Há quem ache que a entre-

ga do pavilhão à Universidade de

Lisboa é um grande favor que o

Governo anterior nos fez, mas o

pavilhão está neste momento
numa situação de degradação tal

que, se não tivesse vindo para a

universidade, teria de ser fechado

provavelmente. Nós vamos gastar
mais de 10 milhões de euros.

Como vão pagar?
Com o dinheiro da venda da

reitoria da antiga Universidade
Técnica e de mais algum patrimó-
nio que neste momento temos à
venda e de outro que iremos por à

venda, património comum com a
Universidade do Porto. Foi criado
um instrumento legislativo que
permite ao reitor da Universida-
de de Lisboa vender alguns dos

edifícios que de outra maneira
nunca se venderiam porque a au-
torização das Finanças para isso é

uma inexistência.

0 percurso de expansão tam-
bém será feito lá fora?
Tivemos uma oferta para criar

uma nova faculdade que chama-
remos escola na Universidade de

Xangai. As negociações com a
Universidade de Xangai estão nes-
te momento praticamente termi-
nadas, nós temos o currículo dos

cursos, o nome dos professores, a
forma como vai ser ensinado e o
modelo de financiamento fecha-
dos. Numa primeira fase teremos
três cursos de engenharia: civil,
eletrotécnica e de computadores
e do ambiente.

Licenciaturas?
licenciaturas e mestrados. A

intenção é entregar ainda este
mês a acreditação destes cursos
ao Governo chinês e à agência de

acreditação portuguesa. Os cur-
sos vão funcionar em Xangai,
exceto um semestre que será em
Lisboa. Portanto os alunos chi-

neses virão para Lisboa um se-

mestre, na licenciatura e no
mestrado. Nós daremos 30% de
todas as aulas de licenciatura,
em Xangai e em Lisboa, e sere-

mos responsáveis por 50% de
todas as aulas nos mestrados, É

uma grande operação, que en-
volve recursos grandes.

Vão deslocar professores?
Vamos fazer deslocar pro-

fessores, mas a Universidade de
Lisboa não faz nenhum investi-
mento financeiro nesta opera-
ção. Portanto, o pagamento da

deslocação, da estadia, dos orde-
nados dos professores enquan-
to estão lá será feito a partir da

escola, com base nas propinas
que os alunos vão pagar, que se-
rão de 4.000 euros na licencia-
tura e 7.000 euros no mestrado.

0 que é que a parte chine-
sa vai financiar?
Tudo aquilo que não estiver

financiado com base neste mo-
delo financeiro das propinas. Fi-
caremos com 30% do valor das

propinas da licenciatura, ficare-
mos com 50% das propinas de
mestrado e eles financiam tudo
o que é edifícios, equipamento e

construção. São cursos em asso-

ciação, de acordo com a lei por-
tuguesa, serão acreditados na
agência nacional e os alunos se-
rão da Universidade de Lisboa.

Quando começam?
Se tudo correr bem, de hoje

[sexta- feira] a um ano, começa-
ram as primeiras licenciaturas.
Em cada uma das licenciaturas
haverá 60 vagas no primeiro
ano. Os mestrados começam no
ano seguinte, e neles, no primei-
ro ano, serão 30 alunos. O obje-
tivo é ter uma escola que nesta

primeira fase terá 1.500 alunos

em Xangai. E isto significa que
teremos em Lisboa todos os



anos cerca de 250 alunos chine-

ses, o que também é uma boa
notícia para nós.

Sendo que os alunos portu-
gueses também podem fre-

quentar esses cursos.
E a mesma coisa. Os portu-

gueses têm de entrar neste cur-
so a partir do concurso nacional
de acesso. A criação de vagas

para estudantes internacionais

para a escola de Xangai, além
das vagas normais, depende ain-
da de uma autorização especial
do ministro da tutela, que eu jul-
go quenão será difícil obter.

0 CDS propõe que os alu-
nos sem vaga na universi-
dade possam pagar para
entrar. 0 que lhe parece?
Acho que não é realizável, do

ponto de vista constitucional e

político. Por outro lado, há uma
questão que é levantada que faz
todo o sentido: se há um aluno

estrangeiro que pode pagar evir

porque é que há um português

que não pode pagarevir? Nósjá
temos problemas de justiça com
os alunos internacionais. Um
aluno que tenha dupla naciona-
lidade não pode concorrer atra-
vés de concursos de estudantes
internacionais. Parece que esta-
mos a criar um mecanismo que
fomenta que, por exemplo, estu-
dantes do Brasil não peçam a du-

pla nacionalidade para poderem
entrar nas vagas internacionais.
Temos um problema de justiça
para resolver, mas não acho que
se resolva dessa forma. ¦

"Construir
uma residência
leva pelo menos
três anos"

Para o reitor da Universidade
de Lisboa, mais importante do

que reduzir propinas é cons-
truir novas residências univer-
sitária. O investimento está a

ser feito com receitas próprias,
mas Cruz Serra critica a falta
de dotação do OE e lamenta
que se percam anos para que
as obras arranquem.

Sente necessidade de
criar formas de financia-
mento?

Sim, pelas razões mais va-
riadas, como a construção das

residências de estudantes. Não
é aceitável que não haja ne-
nhum financiamento para isso
há uma década. Há uma coisa

que é muito mais importante
do que baixar propinas: cons-
truir residências de estudan-
tes. Não é tanto a propina que
podeterum impacto negativo
na decisão de os estudantes vi-
rem para o ensino superior. É
o valor dos quartos sobretudo
em Lisboa e no Porto, onde es-
tamos com valores acima de

500/600 euros por mês e não

por ano, o que é quase o valor
anual da propina [862 euros].

Inaugurou uma agora na
Ajuda...
E iremos construir mais

quatro no curto prazo, vamos

fazerum investimento superior
a20 milhões de euros, mas é di-
nheiro que nós conseguimos
gerar com a fusão das universi-
dades em Lisboa Também não

consigo compreender que não

haja fundos estruturais para a

construções de residências. Fiz
diligências nesse sentido junto
do Governo anterior mas nun-
ca foram atendidas.

E com o atual Governo?
Já fiz a sugestão ao primei-

ro-ministropara que sejapos-
sível no próximo quadro.

Este ano letivo vamos ter
o mesmo problema?
Claro, não é possível fazer

construção de residências de

um dia para o outro. Eu diria

que levamos pelo menos três

anos até se construir uma resi-

dência, por causa de todos os

procedimentos, do concurso

público de arquitetura ao vis-
to do Tribunal de Contas. Lan-

çámos um concurso público
para a transformação da anti-

ga cantina dois em residência

com 200 camas, imagino que
se consiga terminar a constru-

ção no fim de 2020. E recebe-
mos agora o projeto de cons-

trução da residência perto da

Biblioteca Nacional. Mas tudo
demora anos. ¦



RESPOSTAS
RÁPIDAS

COIMBRA
Sítio onde nasci, onde temos a
mais antiga Universidade.

ESTUDANTE
É a principal função da Univer-
sidade.

REDES SOCIAIS
Detesto.

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
É um assunto da maior impor-

tância, estamos com um enor-
me problema porque temos

uma série de dirigentes impor-
tantes no planeta que não

compreendem o assunto, e te-
mos de estar todos muito em-

penhados em fazê-los com-

preender e tomar medidas.

DESCENTRALIZAÇÃO
Para mim a descentralização é
ao nível das autarquias.

PRAXES
É uma coisa que tínhamos de

conseguir acabar com elas. É

um assunto muitíssimo com-

plicado porque é difícil tomar
uma medida muito dura em re-

lação ao fim das praxes. Te-

mos, provavelmente, que ter

penalização para quem é pra-
xado e para quem praxa para
ver se acabamos de vez com

isto.

ANTÓNIO COSTA
É o primeiro-ministro de Por-

tugal, tem sido um apoio cons-

tante no caso da Universidade

de Lisboa.

RUI RIO
É o secretário geral do PSD.

BREXIT
Horrível.

FÉRIAS
Foram poucas.

MAR
Adoro.

PORTUGAL
Acima de tudo.
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"Regularização de bolseiros
precários vai ter que esperar"
A regularização de investigadores precários custa 26 milhões de euros à
Universidade de Lisboa e só será possível com um reforço orçamental.
Novo Estatuto do Bolseiro de Investigação também preocupa Cruz Serra.
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A Universidade de Lisboa vai

conseguir regularizar o
vínculo laborai dos admi-

nistrativos e técnicos. Mas para
regularizar a situação dos investi-

gadores precários será necessário

reforçar as transferências do Or-
çamento do Estado para a univer-
sidade em 26 milhões de euros,
avisa o reitor António Cruz Serra.

0 financiamento que exige já
inclui também a regulariza-
ção dos vínculos precários?
Não. Isso tem de ser financia-

do à parte, como é óbvio. As uni-
versidades não têm qualquer hi-
pótese de fazer opagamento da re-

gularização daquilo que resulta da
lei em termos de investigador. Em
termos de trabalhadores adminis-
trativos e técnicos julgo que não
há necessidade de reforço. Eram

pessoas que estavam a exercer

funções que são de facto perma-
nentes e em que apoio totalmen-
te a transformação do vínculo.

São quantos?
No conjunto dos trabalhado-

res adrmnistrativose técnicos são

algumas centenas. Mas são traba-

lhadores que nós já pagávamos,
através de outro tipo de receitas.

Todas as situações serão re-

gularizadas?
Todas a que têm aver com tra-

balhadores administrativos e téc-
nicos com certeza. Quanto aos in-
vestigadores, a regularização dos
vínculos precários implica dota-

ção do OE para isso. Nenhuma das

universidades consegue suportar
o aumento desses custos porque
nenhuma pagava os salários, ou as

bolsas, desses trabalhadores.
Eram pessoas financiadas nor-
malmente, direta ou indiretamen-
te, através de fundos europeus.

Estamos a falar de que mon-
tantes?
Estamos provavelmente a fa-

lar de um aumento de massa sala-
rial que pode rondar os 10% de
260 milhões de euros. E bastante.

Está só a falar do PREVPAP
ou também de mudanças
que podem decorrer do novo
estatuto do bolseiro?
Não. Sobre as mudanças do es-

tatuto do bolseiro é preciso ainda
avaliar. Estou a falar de duas coi-
sas: do PREVPAP e do impacto
do decreto-lei 57 que transformou
contratos de bolsa de doutorados
em contratos a termo por três

anos e que, supostamente, são fi-
nanciados pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), nal-
guns casos a 50%.

Mas esse processo já devia
estar mais acelerado.
Pois devia, mas não fabrica-

mos, nem chove dinheiro na Cida-
de Universitária. Portanto, a regu-
larização dos vínculos que impli-
ca o reforço da dotação orçamen-
tal tem de aguardar pelas condi-

ções para se poder fazer.

Como avalia o novo Estatuto
do Bolseiro de Investigação?
No essencial estou de acordo

com o princípio por trás do esta-
tuto. Eu acho que temos de acabar
de vez com a precariedade sem fim
de bolseiros que o são a vida toda.

Mas?

Preocupa-me não terem en-
contrado uma disposição transi-
tória que permita resolver muitos

dosproblemasdebolseirosatuais.
Por exemplo, temos muitos pro-
jetos aprovados, quer europeus
quer nacionais, que são financia-
dos a contratação de bolseiros e

que estão em andamento e se essa

bolsa acaba hoje eu não tenho ins-
trumento de renovação. Aquilo
que me dizem é "arranja outro", eu



concordo, mas para passar este
bolseiro para contrato demoro
meses sem fim a fazer um concur-
so de recrutamento para a admi-

nistraçãopública Eistoéuma coi-
sa com a qual o sistema não vai

conseguir viver.

Há o risco de os bolseiros fi-
carem sem vínculo?

Sim. Estamos no meio da dis-

cussão, mas para mim é claro que o

que estáno decreto-leié que só po-
demos dar bolsas a estudantes de

licenciatura, de mestrado e de dou-
toramento e nos primeiros três

anos após o doutoramento. Se as-

sim é qualquer licenciado ou mes-
tre que neste momento trabalhe
num projeto de investigação com

umabolsa de mestre ou de licencia-

do, nomomentoemqueabolsa ter-
minar e sejapreciso renová-la, não

vejo qual é o instrumento de reno-

vação. É preciso aprovar um decre-
to para resolver estes problemas.
Mas acho que é fácil fazer uma pe-
quena correção e resolver. ¦


