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A
racionalização da rede pública do en-
sino superior está na ordem do dia e,
por exemplo, foi discutida no “Prós e
Contras” dedicado à “urgência do

ensino superior”. A urgência será a dos cortes
orçamentais que (ainda) ameaçam as institui-
ções públicas ou a da racionalização da rede,
justificada pela apresentadora pela “urgência
dosdinheiros”.

O Secretário de Estado do Ensino Superior
(SEES) argumentou que a “poupança não era a
melhor maneira” de abordar a racionalização.
Concordo, mas os seus colegas das Finanças,
caso estivessem a ouvir, não teriam deixado de
sorrir, pensando que a “melhor maneira” de-
pende do ponto de vista. E o das Finanças tem
muita força.

No debate afirmou-se ser preciso aumentar
o número de alunos para atingir a meta para
2020e, segundooSEES, queonúmerode insti-
tuições públicas não é excessivo em compara-
ção internacional e que a rede é um problema
com30anos.

No entanto, para atingir 40% da população
de 30 a 34 anos com formação superior em
2020 já não falta muito, pois mais de 38% dos
jovens de 20 anos estão no ensino superior e
nesta idade os que frequentam o ensino supe-
riorna juventude já lá estão e ainda lá estão.Em
dez anos houve um aumento de um ponto per-
centual em cada ano, mais pela redução do nú-
mero de jovens de 20 anos, menos 7,9%, do que
pelo aumento do de alunos, mais 6,4%. Note-se
que a28,4%de estudantes entre os jovens de20
anos em 2000/01, correspondem 26,1% de di-
plomadoscom30a34anosem2011.

Ademografiaprevêacontinuaçãodaredução
donúmerode jovens.AprojecçãomédiadasNa-
ções Unidas aponta para que dentro de 20 anos
os jovens de 20 anos serão cerca de 95.000, con-
tra os atuais 117.000. Se é desejável que cresça a
taxa de frequência, incluindo dos menos jovens
e estrangeiros, o aumento deverá sermoderado.

Se o número de instituições da rede pública
não é desproporcionado, o de cursos já o será. E,
se a rede de universidades e politécnicos não se
alteroumuito em 30 anos, as áreas de formação
oferecidas por cada instituição diversificou-se.
No ensino politécnico é fácil comparar o núme-
ro de escolas dos institutos previstas em 1980 e
das actuais. Eram 34 e são 67, excluindo as de
saúde, que só integraram o ensino superior en-
tre 1988 e 1993, e incluindo as escolas politécni-
casdasuniversidadesdeAveiroedoAlgarve.

Rever a rede sobpressãodos cortes é preocu-
panteea racionalizaçãonãopodeesqueceropa-
pel do ensino superior no desenvolvimento so-
cioeconómicodopaís.■
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