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Oano de 2013 iniciou-se com muita
apreensão sobre o futuro. Foi pro-
mulgado um orçamento sob suspei-
ta de inconstitucionalidades e que

muitos duvidam que possa ser cumprido. Com a
ameaça de medidas duras se falhar. No ensino
superior ainda não é clara a extensão dos efei-
tos das restrições, embora já haja sinais preo-
cupantes. Para além da emigração de diploma-
dos, vão surgindo casos de docentes e investi-
gadores que procuram oportunidades de traba-
lho no estrangeiro. Mais do que as dificuldades
que se vivem no momento, é a falta de perspeti-
vas a prazo, a desesperança, a desconstrução do
que foi conseguido ao longo dos últimos anos,
que é preocupante.

O ano novo também trouxe a publicação do
decreto-lei da fusão das universidades de Lisboa
e Técnica de Lisboa. É uma boa notícia, pelo me-
nos em parte. É positivo porque é a continuação
do processo iniciado pelas duas universidades,
objeto de um protocolo com o Governo em agos-
to passado. Também é positivo que seja consa-
grado o património da nova universidade.

No entanto, o processo levou mais tempo do
que o previsto no referido protocolo. Previa a
aprovação do decreto-lei em setembro, mas le-
vou cinco meses a ver a luz do dia. E, se foi publi-
cado com data de 31 de dezembro, foi para sus-
pender a eleição dos conselhos gerais e reitores
das duas universidades. Também suspende a
eleição de parte dos órgãos das unidades orgâni-
cas, porque outros já foram eleitos em 2012. A pu-
blicação em setembro tê-lo-ia evitado, mas o
atraso pode justificar-se pela complexidade da
questão patrimonial. Este é um aspeto claramen-
te positivo, por permitir clarificar, espera-se, si-
tuações patrimoniais atualmente mal definidas.

Uma questão preocupante é a da anunciada
autonomia reforçada que, no documento de es-
tratégia da nova universidade, é considerada
uma condição necessária ao sucesso da fusão:
“Consagração de um regime de autonomia re-
forçada, de forma a realizar na plenitude a auto-
nomia das universidades prevista na Constitui-
ção Portuguesa, com particular ênfase no que se
refere à agilidade da gestão administrativa, fi-
nanceira e patrimonial”.

A autonomia reforçada da nova universidade
consta do protocolo e é mencionada no preâm-
bulo do decreto-lei, o que não tem efeitos nor-
mativos, mas requer uma alteração do RJIES. A
tempo de ser considerada na elaboração dos es-
tatutos? Ou mesmo da concretização da fusão? E
será que este Governo aguenta tempo suficiente
para rever o RJIES? ■
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