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O Governo e a Universidade: 
o orçamento para 2013

T
odos os anos é o mesmo. Os governos, à 

boleia do “Processo de Bolonha” e com um 

discurso na comunicação social contrário 

às suas intenções (e concretizações), 

cortam no Orçamento de Estado as verbas 

destinadas a fi nanciar o ensino superior 

público universitário. Os reitores todos 

os anos reclamam e prometem reações 

duras, mas depois calam e aceitam. O 

resultado é uma signifi cativa diminuição 

dos meios para formar as elites do país. Um país que, 

pelo somatório de políticas públicas e de decisões 

do executivo, aplicadas durante anos, degradou a 

qualidade do ensino universitário em Portugal. O 

resultado mais visível dessa degradação do ensino, 

no plano político, está na capacidade decrescente 

dos governantes para a função de governar e na 

incapacidade dos governos para enfrentar os 

problemas próprios da governação. 

A construção de uma elite político-partidária 

que fortaleça a democracia e o Estado de Direito 

pressupõe uma Universidade realmente autónoma, 

com professores qualifi cados e um ensino de 

excelência. Essa Universidade só existe se as decisões 

sobre ela forem tomadas por políticos com qualidade 

sufi ciente; na execução de políticas consistentes de 

autonomia universitária com os meios orçamentais 

adequados para tal. Ora, a proposta governamental 

para o Orçamento da Universidade de Lisboa em 

2013 confi rma o pior: nada mudou nas políticas 

públicas universitárias; e os cortes orçamentais são 

cegos e abaixo do limiar da sobrevivência. 

A Universidade assim já não aguenta nem mais um 

ano. O processo de descredibilização institucional 

da Universidade e de degradação do serviço público 

de ensino prestado conduzido por sucessivos 

governos chegou agora ao fi m. Os universitários, 

nas universidades públicas, têm a responsabilidade 

perante a comunidade nacional de não colaborar 

mais com isto. Trata-se de um combate desigual, nos 

meios ao dispor para o recenseamento das causas 

e a denúncia dos efeitos, bem como no acesso à 

comunicação social na difusão dos motivos de uma 

fi rme tomada de posição da Universidade contra o 

“Estado de ignorância” em que vivemos. Mas, apesar 

disso, é necessário dizer que não nos convencem, 

aqui na Universidade, com as frases feitas destinadas 

aos consumidores televisivos. Dizer que os “cortes 

são para todos”; que “não pode haver exceções”; ou 

que “todos se queixam, o que mostra o acerto das 

medidas e a sua igualdade”, é ignorar que os cortes 

não são para todos, como bem se sabe, e que mesmo 

assim não caímos na armadilha de fi car uns contra os 

outros; que há exceções agora, como houve exceções 

quando se tratou de fazer despesa; e que não nos 

queixamos por haver cortes de fi nanciamento, mas 

pela cegueira e pelo sentido salomónico dos mesmos. 

A Universidade de Lisboa e as suas escolas geriram 

bem o cada vez menor orçamento que o Estado 

lhe deu, enquanto outros organismos públicos 

com incentivo, cobertura e conivência de governos 

e governantes se endividavam e, assim, o país; a 

Universidade de Lisboa e as suas escolas fi zeram 

opções de gasto dentro das suas receitas e em prol 
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da qualidade do ensino ao serviço do país, enquanto 

a legislação contraditória e a burocracia crescente 

criada pelos executivos obrigaram as universidades 

a um trabalho insano de produção normativa e 

de dispersão de recursos, sem qualquer utilidade 

pública. A Universidade está na linha da frente do 

combate travado pelo país para o equilíbrio das 

contas públicas. As provas estão dadas e são bem 

conhecidas dos governantes. Por isso, esperávamos 

mais do Governo no que respeita à forma como a 

Universidade se manteria nessa posição de charneira, 

naquilo que foi fi xado como um desígnio nacional. 

Bastava para isso que, conhecido o Orçamento 

possível destinado ao ensino superior, as instituições 

que mais contribuíram para o endividamento 

colaborassem mais para o pagamento, com uma 

redução do seu orçamento proporcional à despesa 

que fi zeram, concretizando um princípio de justiça 

importantíssimo quando se trata de pedir sacrifícios. 

Mas isso implica organização, conhecimento, 

trabalho, projeto, talento e coragem para enfrentar 

quem, nas instituições de ensino, fez dívida. Tenho 

esperança de que ainda se vá a tempo de fazer assim, 

para permitir que a Universidade, apesar de muito 

ferida pelos sucessivos desacertos, possa ainda 

cumprir a sua missão. Os cortes orçamentais em 

universidades exaustas e a viver à míngua precisam 

de ter fundamentos racionais e objetivos — não 

demagogia discursiva como explicação; os cortes 

de dinheiros públicos nas universidades, a partir 

do limiar de sobrevivência em que estamos, têm de 

vir acompanhados de um plano, de uma estratégia, 

de um futuro — não podem ser apenas exercícios 

contabilísticos com explicações fi nanceiras; os 

cortes feitos no fi nanciamento das universidades 

não podem continuar a comprometer a formação de 

elites para governar o país nem o desenvolvimento da 

comunidade. Precisamos agora de todos os talentos 

e de muitas vontades para que a Universidade seja o 

que deve ser. O Governo sabe que não pode continuar 

a relacionar-se assim com a Universidade, sejam quais 

forem os trunfos comunicacionais que pretenda usar 

para manter a situação atual; a Universidade pública 

está ao serviço do Estado e tem vontade e talento para 

ajudar o Governo a cumprir as metas orçamentais 

sem comprometer a sua missão.
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