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Porque fecha 
o ano lectivo?

P
orquê encerrar o ano lectivo 

no ensino superior? Serão 

os problemas tão graves que 

justifi cam uma medida destas? 

Para quem conhece esta 

realidade ela provavelmente já 

se impunha há algum tempo. 

Afi nal, nos últimos quatro anos, 

o ensino superior foi amputado 

em mais de um terço do seu 

fi nanciamento.

Estamos, no entanto, a falar de uma área 

que tem vindo a dar a Portugal vantagens 

competitivas, notícia permanentemente 

pelos resultados extraordinários 

conseguidos pelos seus profi ssionais, que 

oferece uma formação de qualidade e 

que é reconhecida internacionalmente. 

Essa mesma nota foi referida nos vários 

relatórios internacionais sobre a capacidade 

competitiva do país, sendo um elemento 

fundamental na recuperação económica 

do país. Quando a crise se fez sentir, foi 

o ensino superior e ciência que permitiu 

alguma resiliência, permitindo aos milhares 

de jovens, obrigados a emigrar, que pelo 

menos contassem na sua mala com um 

diploma, que lhes permitia aspirar a uma 

outra vida, no duro mercado de trabalho 

global. O ensino superior e ciência é a 

resposta que permite aspirar a uma maior 

produtividade, a exportações com maior 

rentabilidade e a um desenvolvimento mais 

equilibrado da sociedade. Nem mesmo o 

mais empedernido dos verdadeiros liberais 

concordará com uma visão retrógrada da 

sociedade, baseada na baixa qualifi cação e 

na indigência intelectual.

Regressemos então ao referido corte 

que ultrapassa os 30%, que obriga a uma 

contínua gestão de improviso em que 

permanentemente não se sabe qual o 

orçamento com que contar, e que impede 

o desenvolvimento e rejuvenescimento 

das instituições. Ao mesmo tempo, o 

país foi confrontado com uma política de 

empobrecimento científi co, com a redução 

do número de unidades de investigação 

e desenvolvimento, bem como com a 

redução de apoios aos estudos e formação 

avançada, reduzindo a pó o futuro científi co 

de uma geração. Esta política científi ca terá 

consequências por muitos anos, dado que 

arrasou com equipas inteiras, queimando 

áreas que demoraram a construir, 

regressando o país a um tempo em que o 

estudo de determinadas matérias apenas 

pode ser prosseguido noutros países. 

Quem o fará suportando fi nanceiramente 

os encargos não regressará também a esta 

realidade que afasta de si os seus melhores. 

Orgulhosamente sós dirão alguns, quando 

muitos consideravam que esses eram 

tempos passados.

A precariedade é hoje uma realidade 

evidente, atingindo os 80% no ensino 

superior privado. Um cínico documento 

ofi cial de 1998 afi rma que não existem 

relações de hierarquia nas universidades 

privadas, que são prestações de serviço 

livres e adequadas. Um eufemismo para 

“recibos verdes”, em que um professor 

recebe menos de 5€/hora, numa realidade 

completamente desregrada. No ensino 

politécnico são 

55% de precários 

que garantem 

que o mesmo 

não se desagrega. 

Neste momento 

as universidades 

públicas recorrem 

sistematicamente 

a jovens 

investigadores 

precários, os 

quais são sujeitos 

a sobrecargas 

horárias que já 

chegam ao dobro 

do permitido por 

lei, como forma de 

evitar o colapso. Tenta-se assim colmatar 

as falhas, que são cinicamente designadas 

como “ganhos de efi ciência” por alguns 

responsáveis.

É recorrente ouvirmos notícias 

de faculdades, escolas superiores, 

universidades e politécnicos que não 

possuem capacidade fi nanceira para as 

despesas mais básicas. Neste mesmo 

quadro existem 1.200 docentes que estão 

em perigo de perderem o seu trabalho, 

sem direitos tão fundamentais como os 

presentes no Código do Trabalho. Há 

professores com contratos sucessivos 

de 10 ou até 20 anos, que se mantêm 

em vínculos precários e que foram, ou 

serão agora, despedidos. Não se trata 

de quem não trabalha. A esmagadora 

maioria destes colegas deu sucessivamente 
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mais horas do que as permitidas por lei, 

orientou alunos, fez trabalho de ligação 

ao meio, assumiu tarefas administrativas 

e de gestão, dando tudo por tudo pelas 

instituições pelas quais trabalhavam. Sendo 

precários seria incompreensível perceber 

porque se mantinham no sistema se não 

tivessem qualidade. Isso seria questionar 

estruturalmente a própria gestão das 

instituições e os seus dirigentes.

Hoje em dia desengane-se quem acredita 

que ainda é possível fazer investigação séria 

neste quadro. É o resultado de um trabalho 

de heróis, que ainda nos mantêm nos 

rankings. A vocação e a dedicação à causa 

fazem com que se tente ultrapassar todos os 

problemas. Já soubemos o que era trabalhar 

com condições dignas, entrar em parcerias 

internacionais de igual para igual. Hoje, 

o quadro é tão negro que se multiplicam 

os embaraços e constrangimentos com os 

nossos colegas estrangeiros. Como explicar 

que a reunião internacional de projecto 

não pode acontecer nessa data porque a 

universidade está fechada para poupar luz 

e água? Que é impossível ser no pico do 

inverno porque também deixou de haver 

verba para pagar o aquecimento? Que 

não podemos apresentar os resultados 

da investigação nesse congresso, porque 

não há verbas para viagens e os cortes 

também encolheram a capacidade de 

suportarmos esses custos partindo da 

economia doméstica? Que não é possível 

pagar a patente porque a universidade está 

perdida num meandro administrativo, em 

que qualquer gasto, mesmo que fosse no 

mais banal material de escritório, é um 

problema?

O pior que acontece a um país 

empobrecido é que empobrece também nas 

suas ideias.

Durante anos temos vindo a tentar resistir 

e sobreviver, tentando conseguir panaceias. 

Há um momento em que se diz: chega!
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