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PCP quer acabar com 
modelo "mercantilista" 
das fundações 

ENSINO SUPERIOR Numa altu-
ra em que Coimbra está 
prestes a juntar-se ao lote 
das fundações, comunistas 
querem extinguir modelo 

Desde 2009, quatro universidades 
- Porto, Aveiro, ISCTE e Minho -
aderiram ao regime fundacional. 
Coimbra, após aaprovação em ou-
tubro pelo respetivo conselho ge-
ral, promete ser a próxima a jun-
tar-se ao lote. Mas para o Partido 
Comunista Português nada do que 
se passou nos últimos sete contri-
buiu para afastar os receios criados 
por este modelo. Antes pelo con-
trário. Por isso, os comunistas en-
tregaram na passada quarta-feira 
no Parlamento um projeto de lei 
em que voltam a defendera extin-
ção do que continuam a conside-
rar aantecâmarada"privatização" 
destas instituições. 

"A dependência de interesses 
que lhes são alheios", a orientação 
"de privilégio ao negócio, de mer-
cantilização do saber e do ensino 
e da perpetuação da desigualda-
de no acesso a um direito funda-
mental" são alguns dos argumen-
tos apresentados no documento, 
cuja discussão deverá ser agenda-
da em breve. 

As hipóteses de sucesso são re-
conhecidamente baixas. O regi-
me fundacional foi introduzido 
em 2009 pelo então ministro do 
Ensino Superior, Mariano Gago. 
O atual detentor da pasta, Ma-
nuel Heitor, era na altura secretá-
rio de Estado do Ensino Superior. 
Agora, como ministro, uma das 
suas primeiras medidas, em de-
zembro de 2015, foi aprovar a 
passagem da Universidade do 
Minho ao modelo fundacional. 

A este contexto soma-se, apesar 
de ainda existir contestação entre 
docentes e estudantes-nesta se-
mana houve um protesto de alu-
nos em Coimbra -, a aparente sa- 

Para Ana Mesquita, deputada 
do PCP, é justo pôr fim às 

fundações das universidades 

tisfação das lideranças das insti-
tuições que já aderiram ao mode-
lo fundacional. 

Mas nada disto demove o PCP: 
"Apresentamos aquilo que consi-
deramos justo e adequado", diz ao 
DN a deputada Ana Mesquita. 
"A análise que fizemos desde sem-
pre relativamente a esta matéria 
mantém-se atual e até reforçada 
de certa maneira", considera, 
apontando como exemplos "dis-
crepâncias nas relações laborais" 
com "professores com vínculos 
em funções públicas e outros com 
vínculo privado"e "a alienação do 
património". 

Os ganhos de autonomia e de 
saúde financeira invocados pelos 
responsáveis de algumas destas 
instituições também não conven-
cem os comunistas: "Em nome da 
tal saúde financeira, há desagrega-
ção das instituições", acusa a de - 
putada. "Faz-se fusão e cisão em 
função das expectativas do mer-
cado. Mas não estamos a falar de 
mercado mas de direitos." 

Desresponsabilização 
No preâmbulo do projeto de lei, o 
PCP propõe a eliminação do regi-
me fundacional, "antes de mais, 
porque entendemos que promo-
ve a desagregação das instituições 
de ensino superior públicas, prevê 
a cisão de unidades orgânicas e a 
constituição de consórcios apete-
cíveis certamente para os interes-
ses económicos e para os interes-
sados na sua exploração econó-
mica, mas com muito poucos 
reflexos positivos no desenvolvi-
mento correto de uma rede públi-
ca de ensino superior". 

Os comunistas entende que o 
regime fundacional proposto, 
"sendo propagandeado pelas faci-
lidades e pela flexibilidade que ga-
rantem na gestão financeira, pa-
trimonial e de pessoal, é insepará-
vel do rumo de desresponsa-
bilização do Estado relativamente 
ao ensino superior, procurando 
iludir décadas de políticas gover-
namentais de desinvestimento e 
subfinanciamento das institui-
ções, colocando-lhes graves blo-
queiosao seu financiamento e hi-
potecando um importante fator 
de desenvolvimento do país. 
No entender do PCP, a eliminação 
dafigura das fundações neste regi-
me jurídico corresponde a uma 
perspetiva de garantira solidez, a 
qualidade e a democraticidade de 
todo o sistema público de ensino 
superior. 
PWROSOUSATAVARES 
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