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1 ontainhas Fernandes Novo presidente do Conselho de Reitores defende um "pais mais coeso" e uma "compensação do subfinanciamento" 

"É preciso renovar 
corpo docente 
envelhecido" 
Joana ~rim 
jamorim@jn.pt  

► O reitor da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro é o novo pre-
sidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP). A 
eleição de um reitor vindo de uma 
instituição pequena e de uma zona de 
baixa densidade acaba por ser um 
alerta: "O pais tem de ser mais coeso". 
António Fontainhas Fernandes fala da 
requalificação do corpo docente e de-
fende um reforço de financiamento 
para o Superior. 

No dia em que foi eleito presidente 
do CRUP dizia que a tradição já não  

é o que era, referindo-se ao facto de 
ter sido eleita uma universidade pe-
quena. As instituições do interior 
passam agora a ter mais voz? 
Penso que os reitores dão um sinal 
claro de que o pais tem que ser mais 
coeso. O CRUP está muito unido nes-
te entendimento, não há aqui uma 
questão entre grandes e pequenas. 

O desequilíbrio territorial ficou 
mais visível neste último concurso 
de acesso. Que leitura faz? 
Há uma tendência mundial de as pes-
soas irem para espaços urbanos e, no 
caso português, esses espaços estão 
no litoral. Se olharmos para as ten-
dências demográficas. Portugal terá  

75% da população entre o eixo urbano 
de Lisboa e do Porto. 

Urge uma politica nacional? 
Sim. E uma melhor utilização dos fun-
dos comunitários. que deviam ter 
mecanismos compensatórios para as 
instituições de ensino superior (lES) 
que funcionam como áncoras de es-
perança. Devíamos usar melhor os 
fundos para políticas do território. 

De que forma? 
Por exemplo, não faz sentido que 
áreas como a vinha. a floresta e o se-
tor agroalimentar a investigação se 
faça nos grandes centros urbanos. 
Podia estar sediada nestes espaços. 

áá 
O país tem de 
ser mais coe-
so" 

"Os fundos 
comunitários 
deviam ter 
mecanismos 
compensató-
rios para as 
instituições 
que funcio-
nam como 
âncoras de 
esperança" 

"Liberaliza-
ção dos nu-
merus clau-
sus significa 
esvaziar as 
instituições 
de menor di-
mensão" 

"O atual sis-
tema de aces-
so ao Supe-
rior tem cor-
rido bem"  

trab alhando os recursos endóge-
nos. 

 

Mostrou reservas quanto à intenção 
do Governo cumprir o acordo com 
os reitores. Mantém-se apreensivo? 
Não. O meu alerta é para o facto de re-
lativamente a 2017 o reforço acorda-
do ainda não ter surgido. Julgo que 
2018 poderia ser o primeiro ano para 
tentar iniciar uma trajetória de com-
pensação do subfinanciamento cró-
nico dos últimos anos. 

O Orçamento do Estado para 2018 é 
hoje [sexta-feira passada! entregue. 
Quais as suas expectativas? 
O cumprimento do que está determi-
nado no acordo. Mas era fundamen-
tal que se desse um sinal claro de cor-
rigir a trajetória. Não é aumentar o fi-
nanciamento para aumentar a despe-
sa, é preciso apostar na requalificação 
das universidades, temos um corpo 
docente bastante envelhecido que é 
preciso renovar. A média etária é su-
perior a 55 anos e não é com uma aca-
demia que tende a envelhecer que 
conseguimos formar jovens cada vez 
mais com mais competências. Muitas 
das vezes as 1ES tornam-se parques 
de estacionamento de pessoas que se 
vão reformar de acordo com o seu po-
sicionamento da carreira. 

Poderá estar na calha um novo mo-
delo de acesso. Concorda? 
O relatório que o Governo encomen-
dou à OCDE sobre o ensino superior 
deve ter recomendações claras nessa 
matéria. A minha primeira preocupa-
ção é que não ocorra a liberalização 
dos numerus clausus, porque isso si-
gnifica esvaziar as instituições de me-
nor dimensão. 

E quanto ao acesso? 
Deve existir uma separação entre os 
dois subsistemas. O atual sistema de 
acesso tem corrido bem. 

As relações com os politécnicos es-
tão*pacificadas? 
O CRUP deve continuar a defender a 
manutenção do caráter binário do en-
sino superior em Portugal e o reforço 
da diferenciação da oferta educativa 
dos dois subsistemas. 

Os bolseiros acusam as instituições 
de não abrirem concursos para con-
tratação de doutorados. As univer-
sidades estão a contornar a lei? 
Temos um acordo com o Governo e 
não podemos assegurar mais encar-
gos. 

Mas será a Fundação para Ciência e 
Tecnologia (Fel) a pagar. 
É preciso ter garantias claras e não as 
temos. 

Então esta lei vai ser uma mão cheia 
de nada para os investigadores. 
Estão a ser pensados outros mecanis-
mos. O Governo anunciou recente-
mente que uma das apostas passaria 
pelos laboratórios colaborativos. • 
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Incêndio 
dr Vieira de Leiria 

registado a partir do 
quartel dos bombeiros Jorna de 

Notícias 

Proteção Civil 
classificou o dia de 
ontem como o pior 

do ano, com 505 
ocorrências. Seis mil 
bombeiros no terreno 3 

mortos 
em 
Penacova 
e na 
Sertã 

Chamas sem Fogo assustou 
tréguas no Centro Braga, onde 
e Norte. Estradas arderam casas. 
cortadas Automobilistas 
e populações fugiram da A25 
deslocadas em contramão 
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O DIABO ANDOU À SOLTA 

ENTREVISTA  FONTAINHAS FERNANDES 
PRESIDENTE CONSELHO DE REITORES 

"E preciso renovar- 
corpo docente 
envelhecido nas 
universidades" 

Orçamento 
Gasto com subsídio 
de desemprego cai 
para mais de 50% 
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frofa Autarquia 
vai deixar vivenda 
para se instalar 
em antiga fábrica 
Página an 

Parasitas resistentes aos tratamentos P 

Gastamos 
sete milhões 
no combate 
aos piolhos 
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Ouro Seguradora 
condenada 
a pagar 1,8 milhões 
por roubo 
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Taça Vilas erdense, 
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Leixões e Académica 
fazem a festa 
1),1Q1/1:14 1 a -17 

1 ir, 

www maouitex exporia' pl 1 www mi/maquile, 

17 9  E XPOSIÇÀO DE MAQUINAS TECNOLOGIA 
E ACESSORIOS PARA A INDUSTRIA TÊXTIL 
DA CONE EÇA0 VESTUARIO E BORDADOS 

EXPONOR 

19 — 20 — 21 
OUTUBRO 
DAS [OH AS 2011 

T RQUITEH 


