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MUITO PROVAVELMENTE, a
questão da Universidade de
Viseu não vai estar no centro do
debate político de Viseu: os ven -

tos (e a falta de dinheiro) não são
fa voráveis a tal empreendi -
mento. No entanto, é no tempo
das vacas magras que deve ha -
ver muito para planear. 

Faz sentido continuar a rei -
vindicar a Universidade pública
para Viseu? A resposta é sim,
mas não uma universidade à
“anos 90”. Significa isto que
estando o IPV a cumprir a sua
função enquanto entidade for -
madora, que poderá, inclusive,
melhorar à medida que a sua
integração no tecido económico e
social se for aprofundando, uma
universidade, a ser criada em
Viseu, deve vir pelo lado da in -
ves tigação e “esquecer” a for -
mação inicial (salvo se o País, afi -

nal, puder desbaratar recur sos).
Estará a Região interessada

numa universidade que comece

a deitar raízes desta forma?
Talvez seja menos vistosa e me -
nos fácil mas é, com certeza, mais
eficaz se for capaz de começar
por criar um centro de inves ti -

gação focado num ou noutro
sector relevante para a economia
da Região e para a economia

nacional e europeia. Três
hipóteses: alimentação, floresta,
saúde/bem-estar, ... – algo a que a
Região não é es tra nha!

Naturalmente que é neces sá -

rio começar por ter um grupo de
investigadores altamente reco -
nhe cidos e mobilizados em
torno de um programa concreto
e associar os empresários dos
sectores económicos envol vi -
dos, outros investidores e uma
forte ligação a fontes de saber
internacionais (vale a pena reler
o “Projecto Veiga Simão”).  E o
Estado? O Estado pode não ter
dinheiro, mas tem capacidade
de iniciativa e de mobilização de
recursos, humanos e finan cei -
ros – assim seja capaz de desen -
vol ver, na base da investigação e
com parcerias internacionais,
um bom projecto para esta
Universidade de Viseu.

A Região ainda precisa desta

Universidade? Como de pão pa -
ra a boca, caso não queira co n  ti -
nuar a assistir a um pro longado
adormecimento da sua econo -
mia, perdendo capacidade de
reagir num contexto europeu
onde o crescimento económico
não dependerá tanto dos re cur -
sos existentes, nomeadamente
de mão de obra não qualificada e
terrenos disponíveis, mas sim
de conhecimento e tecnologia. l

(P.S. – Cultura e tecnologias
estão a subir, na Região. Tam -
bém aqui a futura universidade
e o politécnico podem fazer a
diferença. É preciso que in sti -
tuições e região se “misturem”!)

“FAZ SENTIDO CONTINUAR A 
REI VINDICAR A UNIVERSIDADE 
PÚBLICA PARA VISEU? A RESPOSTA 
É SIM, MAS NÃO UMA UNIVERSIDADE 
À “ANOS 90”. ...UMA UNIVERSIDADE, 
A SER CRIADA EM VISEU, DEVE VIR 
PELO LADO DA IN VES TIGAÇÃO E
“ESQUECER” A FOR MAÇÃO INICIAL 
(SALVO SE O PAÍS, AFI NAL, PUDER
DESBARATAR RECUR SOS).”

CLAREZA NO PENSAMENTO

A Universidade de Viseu, em período de férias
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