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A Secretaria de Estado do Ensino Su-
perior enviou recentemente um an-
teprojeto de decreto-lei sobre con-
sórcios de instituições de ensino su-

perior, para parecer até 26 de março. A regula-
mentação do artigo 17º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES) esta-
va prometida há muito. A questão está em saber
para que servem este modelo de consórcio e se
contribui para o desenvolvimento do ensino
superior.

O anteprojeto cria burocracias para a criação
dos consórcios, sem que se perceba quais as van-
tagens que traz, em particular relativamente a
simples acordos de colaboração, a contratos ou
ao estabelecimento de redes. Só os consórcios
aplicáveis à ação social e ao desporto se salvam.

As regras incluem a homologação pela tutela
dos estatutos dos consórcios, a fixação da es-
trutura de gestão, o elenco das denominações
possíveis e aponta para os consórcios serem
preferencialmente entre instituições sedeadas
na mesma unidade NUT II. Desta forma, o
Consórcio de Universidades do Norte (UNor-
te.pt), assinado em janeiro com a presença do
Primeiro-ministro, teria de alterar a sua desi-
gnação, por exemplo para Universidade do
Norte, C.E.S. (consórcio de ensino superior), e
modificar a estrutura de direção. A hipótese de
acordo entre os politécnicos de Leiria e de San-
tarém, por se localizarem em NUT II diferen-
tes, respetivamente Centro e Alentejo, não é
“preferencial”, apesar da sua evidente proximi-
dade geográfica. É o resultado de estabelecer
regras burocráticas, em vez de definir finalida-
des, permitir flexibilidade de soluções e avaliá-
-las pelo seu mérito.

Com este anteprojeto limita-se a possibilida-
de de os consórcios de iniciativa das instituições
contribuírem significativamente para a reorga-
nização do sistema de ensino superior. E é muito
duvidoso que seja viável o Governo criá-los con-
tra as instituições. Talvez estas possam recorrer
à criação de consórcios ao abrigo do artigo 15º do
RJIES, a menos que o Governo se lembre de
também regulamentar este artigo.

Cada nova proposta legislativa traz mais res-
trições à autonomia e força as instituições a figu-
rinos limitativos, imaginados nos gabinetes dos
ministérios, da Educação ou das Finanças. O re-
forço da autonomia, prometido quando da cria-
ção da nova Universidade de Lisboa, não existe.
As complicações burocráticas, supostamente
para reduzir a despesa, têm mais custos do que
ajudam a poupar. Apesar de tudo, se o objetivo é
provar que o ensino superior público não fun-
ciona, ainda não conseguiram. ■
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