
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 22,98 x 27,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77824011 21-11-2018

Investimento no Ensino 
Superior na Madeira é a "chave" 

Gonçalo Velho, Presidente do SNESup 

O sindicalista está na Madeira para reunir com o Governo Regional e a reitoria da UMa. FOTO RUI SILVAJASPRESS 

ERICA FRANCO 
efranco@dnoticias.pt  

O presidente do Sindicato Nacional 
do Ensino Superior (SNESup), 
Gonçalo Velho, está de visita à Re-
gião, para reunir-se com o Governo 
Regional e a reitoria da Universida-
de da Madeira (UMa). A situação fi-
nanceira da Universidade, a pro-
posta de subsídio de insularidade 
aos docentes universitários e a aten-
ção às regiões insulares no quadro 
de autonomia são alguns dos temas 
na agenda. Antes do encontro, Gon-
çalo Velho falou ao DIÁRIO sobre 
estas e outras questões relacionadas 
com a Ciência e o Ensino Superior 
no Orçamento do Estado para 2019 
(0E2019). 

Quais são os principais problemas no 
Ensino Superior nas regiões insulares e 
que motivos o trazem à Madeira, con-
cretamente? A razão que me traz 
aqui tem a ver com a acção de uma 
organização que é nacional e que 
se preocupa com todas as institui-
ções. Nesse sentido, temos vindo a 
dar sobretudo atenção àquelas que 
estão mais distantes dos grandes 
centros urbanos de Lisboa e do 
Porto. Os temas que vamos tratar 
têm a ver particularmente com a 
situação da Universidade da Ma-
deira. Nós temos vindo a acompa-
nhar a situação financeira da UMa, 
que nos parece que deve beneficiar 
de um reforço do ponto de vista 
das receitas gerais da administra-
ção central. Neste momento as re-
ceitas gerais não cobrem sequer as 
despesas de pessoal e, portanto, 
para um funcionamento normal e 
para que a Universidade seja com-
petitiva é importante pelo menos 
que exista essa cobertura. 

Há falta de verbas no Ensino Supe-
rior? Nós neste momento temos 
uma situação de subfinanciamento 
do Ensino Superior. Dentro do qua-
dro da OCDE somos aqueles que 
menos percentagem de despesa pú-
blica consigna ao Ensino Superior. 
Faltam-nos 200 milhões de euros 
para conseguir sair do último lugar 
e para conseguirmos chegar até à 
média da União Europeia ainda fal-
tam 600 milhões de euros. Portan-
to, com esse valor nós conseguía-
mos sem dúvida, resolver muitos 
dos problemas do Ensino Superior 
em Portugal. 

Na Universidade da Madeira, cal- 

culo que dois milhões de euros po-
deriam de certeza fazer a diferença, 
o que no quadro dos valores do Or-
çamento de Estado é um valor com-
portáveL 

Como é qualifica o investimento no 
Ensino Superior no Orçamento de Esta-
do para 2019? O próximo Orça-
mento de Estado é um orçamento 
em que nós conseguimos corrigir 
um problema fundamental que 
tem a ver com o emprego científi-
co. O ministro Manuel Heitor assi-
nala cinco mil concursos [para 
contratação de investigadores e 
docentes doutorados]. Ou seja, 
conseguimos orientar 200 milhões 
de euros para o emprego científico. 

O SNESup conseguiu, assim, um 

REFORÇO DE DOIS 
MIL EUROS PODERIA 
"FAZER A DIFERENÇA: 
NA UNIVERSIDADE 
DA MADEIRA 

consenso único na negociação dos 
diplomas em relação à precariedade 
no Ensino Superior. Demonstramos 
que era possível financeiramente e 
comportável para o Orçamento de 
Estado dar direitos sociais e um con-
trato digno a milhares de investiga-
dores. Esta foi a nossa grande con-
quista e este Orçamento de 2019 dá  

seguimento a isso. 
Entre os professores do Ensino Supe-

rior também há descontentamento? No 
Ensino Superior existe muito mais 
precariedade do que no Ensino Bá-
sico e Secundário, mas não é tão visí-
vel. Sobretudo do ponto de vista da 
progressão de carreira estão muito 
mais limitados, uma vez que os cri-
térios de avaliação são rigorosíssi-
mos. Há pessoas que estão há 14 
anos sem ter qualquer progressão 
remuneratória (...) 

Aquilo que acontece é que os do-
centes do Ensino Superior, regra ge-
ral, são muito discretos em relação à 
sua contestação. Agora essa contes-
tação existiu, em particular neste 
governo. 

ERA BOM 
QUE O GOVERNO 
PORTUGUÊS TIVESSE 
A MFSMA ATENÇÃO 
PARA COM AS SUAS 
UNIVERSIDADES 
NO ATLÂNTICO QUE O 
GOVERNO ESPANHOL 

Neste momento, estamos à es-
pera que se concretize uma norma 
clarificadora (a ser aprovada em 
2019) para que os docentes do En-
sino Superior não sejam prejudi-
cados pelo regime de avaliação de 
desempenho. 

Além deste prejuízo, a maior par-
te dos docentes mantém-se na cate-
goria de Professor Auxiliar há 'n' 
anos apesar de terem a qualificação 
para chegarem à categoria de Pro-
fessor Catedrático. Quando nós te-
mos pessoas que estão há 14 anos es-
tacionadas no mesmo índice e na 
mesma categoria em termos de car-
reira, obviamente que o desânimo é 
muito grande. 

No âmbito regional, o pagamento do 
subsídio de insularidade aos docentes 
universitários é outra das propostas 
apresentadas pelo SNESup? A questão 
do subsídio de insularidade é algo a 
que nós temos vindo a dar maior 
atenção, quer na Universidade da 
Madeira, quer nas universidades 
dos Açores. Conheço a situação das 
Canárias e os investimentos que fo-
ram feitos, quer em Tenerife, quer 
em Las Palmas, e era bom que o Go-
verno português tivesse a mesma 
atenção para com as suas universi-
dades no Atlântico que o Governo 
espanhol (...) O investimento no En-
sino Superior é sempre uma chave 
para o desenvolvimento de qualquer 
região e na Madeira há até uma ra-
zão reforçada para isso, que tem a 
ver com o conceito de social-demo-
cracia atlântica que existe na ilha. 
Esse conceito merece um investi-
mento particular na UMa. 


