
  Tiragem: 16630

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: V

  Cores: Cor

  Área: 7,41 x 31,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50602808 04-11-2013 | Quem é Quem

O ensino superior português atingiu na últi-
ma década um nível internacional, graças
às suas melhores universidades, com ca-
pacidade para se compararem bem com
grandes universidades europeias. A inves-
tigação científica assumiu uma posição
central. O intercâmbio de docentes, de in-
vestigadores e de estudantes atingiu um
grande volume e tornou-se rotina. Tornou-
-se evidente para quase todos que não es-
tamos a formar pessoas para o espaço
português, mas para o mundo, com espe-
cial enfoque na Europa e no espaço de lín-
gua portuguesa. O trabalho directo com as
empresas tornou-se rotina.

As famílias começaram também a perce-
ber que não basta ter um curso superior,
obtido não importa como. Há quase um sé-
culo que deixou de ser verdade que al-
guém com um curso superior tem automa-
ticamente acesso a um bom emprego para
toda a vida, mas só a recente crise dos
professores, e mais recentemente o gran-
de aumento do desemprego jovem, levou a
maioria das pessoas a perceber que o di-
ploma só por si nada significa se o diplo-
mado não tiver, de facto, aprendido muito.
Só nessa condição ficam ao alcance os
bons empregos.
Mas a longa crise financeira do Estado por-
tuguês, que nas universidades se come-
çou a sentir a partir de 2005, tem deixado
uma perigosa marca. Aconsequência mais
importante é o envelhecimento do corpo
docente, pois há cerca de uma década que
quase não se contrata no ensino superior.
É uma bomba relógio, pois não só muitos
dos nossos jovens brilhantes abandonam
o país, como muito do conhecimento dos
professores mais velhos não terá oportuni-
dade de ser transmitido aos professores
mais novos, uma irreparável perda que nos
fará recuar decénios. ■
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