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DOSSIÊ . O neoliberalismo na universidade •ortu • uesa 

Das Fundações aos alicerces 
A passagem das universidades públicas ao regime fundacional prossegue, ameaçando atingir agora a Universidade de 
Coimbra. Sob a capa de ganhos de gestão e de mais acesso a financiamento, o que os estudos têm mostrado é que as 
anunciadas vantagens não se concretizam, ao contrário do que acontece com as desvantagens para que muitos têm 
alertado. Da perda da democracia interna à mercantilização e financeirização, a universidade portuguesa vai-se afastando 
da plena concretização do direito à educação que a Constituição prevê. 

GONÇALO LEITE VELHO * 

O
modelo de universidade-funda-
ção está de volta, pela mão do 
Partido Socialista (PS). Depois de 

quase abandonado pelo governo do Par-
tido Social-Democrata e do Centro Demo-
crático Social (PSD-CDS)I11, e apesar das 
incoerências entre as «fundações públicas 
de direito privado» referidas na Lei Qua-
dro das Fundações e as universidades-
-fundação do Regime Jurídico das Insti-
tuições do Ensino Superior (RJIES), o mo-
delo procura afirmar-se, mesmo que com 
pés de barro. 

Discute-se a passagem da Universidade 
de Coimbra, uma das mais antigas univer-
sidades da Europa, mas testemunha-se o 
desconhecimento. Tem predominado a 
reprodução em «meme», alimentada pela 
promessa de financiamento. Falta a cons-
ciência crítica e a sedimentação de co-
nhecimento que caracterizam a universi-
dade (chamemos-lhe «a possibilidade de 
emancipação»). 

Procuremos então compreender a ori-
gem do regime fundacional. Vejamos o 
quadro que implementa, a originalidade 
portuguesa (se é que existe) e as suas con-
sequências. Evidenciemos os alicerces das 
fundações, para que se possa decidir. 

O modelo 

A origem das universidades-fundação 
dá-se na Suécia, em 1991, com a transfor-
mação da Universidade de Chalmers, pro-
posta por um governo de centro-direita. 
Esta passagem acontece num período de 
ascensão da chamada Terceira Via, a qual 
trouxe consigo a Nova Gestão Pública. 

Pouco, ou nada, sai da esfera da ges-
tãonomania. Os seus pressupostos coin-
cidem: liberdade de gestão (autonomia 
administrativa, financeira e patrimo-
nial), medição de desempenho (incluindo 
rankings, benchmarks e mecanismos de 
avaliação), financiamento derivado de re-
sultados, gestão eficaz (redução de cus-
tos e alocação de recursos), prestação de 
contas (avaliação externa e de acredita-
ção), empresarialização (agenciação por 
unidades, gestão baseada em modelos de 
gestão privados, práticas de comercializa- 

ção do conhecimento), competição, mer-
cantilização (criação de regras que per-
mitam dar origem a mercados) e centra-
lização dos processos de decisão (aglome-
rados num gestor público com maior ca-
pacidade de decisão e responsabilidade, 
com remunerações mais elevadas que os 
demais, emulando os bónus de gestão da 
iniciativa privada)121. 

O modelo difundiu-se pela Europa, pri-
meiro na Áustria e Alemanha (Baixa-Sa-
xónia), depois na Dinamarca, Portugal e 
Finlândia. Está longe de ser hegemónico e 
consensual. A Organização de Cooperação 
e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
acelerou a sua difusão em 2003, através 
de um conhecido relatório131. Surge por 
vezes com outra designação: instituições 
com estatuto legal independente. 

Nesse mesmo relatório surge uma ta-
bela que ilustra a ideia de «autonomia» 
implícita: ediffcios e equipamentos pró-
prios, possibilidade de solicitação de em-
préstimos, gasto dos orçamentos pró-
prios com os seus objectivos, capacidade 
de definir a sua estrutura académica e o 
conteúdo dos seus cursos, possibilidade 
de empregar e dispensar o seu pessoal 
académico, definir salários, decidir os nú-
meros de matrículas dos estudantes e de-
cidir o valor das suas propinas. 

Pouco ou nada sai deste campo. Identi-
ficam-se quatro propósitos: agenciação, fi-
nanceirização, verticalização e competição. 

A agenciação trata da transformação 
da ideia de autonomia académica. Passa-
-se da liberdade (individual) para conhe-
cer, ou descobrir, para a criação de agen-
tes económicos, sendo a autonomia cen-
trada na gestão de recursos, deliberação 
de tarefas administrativas, decisão e su-
pervisão sobre conteúdos, determinação 
de mecanismos de admissão e estabeleci-
mento do valor de propinas. 

A financeirização assume-se como uma 
gestão orientada para a produção de ex-
cedentes financeiros acomodáveis. Abre-
-se o endividamento, dando como ga-
rantia bens imobiliários (note-se que as 
maiores universidades são alguns dos 
maiores proprietários imobiliários em 
diversos centros urbanos, sobretudo nos  

de maior dimensão). Permite-se a alavan-
cagem desses empréstimos e o recurso a 
instrumentos financeiros complexos. Há 
uma financeirização dos estudantes, com 
a transformação do cartão de estudante 
em cartão bancário, a presença contínua 
dos bancos no interior do espaço físico 
das instituições de ensino superior, a atri-
buição de bolsas e prémios por institui-
ções bancárias, ou a publicidade a endivi-
damento. 

A verticalização procura a concentração 
de poderes nos reitores, instituindo uma 
cadeia de comando hierárquica forte, com 
poder de nomeação dos demais cargos, 
instituindo um para-Estado dentro do Es-
tado, limitado apenas pela questão finan-
ceira. O governo delega os seus poderes 
em cascata, emanando apenas legislação 
básica e deixando o demais em regula-
mentos próprios. Há uma atomização ad-
ministrativa, que impede a negociação co-
lectiva, dificultando a acção das associa-
ções sindicais, reduzindo-se direitos, com 
atropelos facilitados pelos vínculos labo-
rais frágeis e precários. 

Por fim, a competição, que estabelece 
um quadro de concorrência entre institui-
ções, dentro de uma lógica de mercado. Há 
uma redefinição do conceito de interna-
cionalização, não como cooperação, mas 
como conquista de estudantes internacio-
nais, aos quais é solicitada uma propina 
mais elevada, dentro de um quadro de glo-
balização. As instituições procuram alcan-
çar os melhores resultados nos rankings 
internacionais, das quais resulte uma pro-
jecção mediática que lhes permita captar 
mais e melhores alunos, sobretudo com 
maior capacidade financeira. 

Um balanço das Fundações 
em Portugal 

Passados dez anos da aprovação do 
RJIES e após oito anos da transformação 
das primeiras universidades, já é possível 
efectuar um balanço. Verificamos os qua-
tro propósitos enunciados acima (agen-
ciação, financeirização, verticalização e 
competição). Nalguns casos esses objecti-
vos foram conseguidos mesmo tratando- 

-se de instituições que não passaram para 
o modelo fundacional. Olhando para essa 
realidade, desmistifica-se o modelo da 
fundação. 

Começando pela agenciação. A ênfase 
na autonomia da gestão possui diversos 
limites. Quer a Lei dos Compromissos (Lei 
n.2  8/2012), quer os diversos limites im-
postos em Lei de Orçamento de Estado 
(incluindo as cativações de orçamento, 
tectos à massa salarial e limitações às pro-
gressões remuneratórias) foram aplica-
dos, sem excepção, às universidades-fun-
dação. Os diversos procedimentos admi-
nistrativos de controlo e a burocratiza-
ção dos processos de aquisição de bens e 
serviços fizeram-se sentir independente-
mente do modelo e de igual forma. Tam-
bém as questões relativas à determina-
ção de acesso (numeras clausus), políticas 
de admissão ao ensino superior, flexibili-
zação no valor de propinas, ou de gestão 
de conteúdos e currículos, têm-se proces-
sado de igual forma, independentemente 
do modelo de funcionamento. 

Na financeirização existiram iguais blo-
queios e cativação de saldos — sendo que 
estes derivam sobretudo da dimensão do 
número de alunos da instituição, a qual se 
demonstra associada à dimensão do cen-
tro urbano no qual a instituição está es-
tabelecida. Os procedimentos relativos 
a endividamento tiveram uma utilização 
pouco significativa, embora existam rei-
tores que pareçam procurar tal matéria, 
particularmente no caso do Instituto Su-
perior de Ciências do Trabalho e da Em-
presa (ISCTE) e o seu projecto de Escola 
de Hotelaria e Restauração. É também 
importante poder acompanhar a cons-
trução das novas instalações da Facul-
dade de Economia da Universidade Nova 
de Lisboa (NOVA School of Business and 
Economics) e os mecanismos de financia-
mento associados ao seu rebranding glo-
balizante. 

Nos relatórios financeiros das institui-
ções é visível que as receitas próprias conti-
nuam centradas nas propinas, no financia-
mento público à investigação (incluindo fi-
nanciamento estrutural europeu, financia-
mento europeu a projectos e redes de in- 
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vestigação e financiamento pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia [FCT] - o qual 
redistribui financiamento do Orçamento do 
Estado e de fundos estruturais europeus) e 
nos serviços de alojamento e alimentação 
(residências e cantinas). Mantêm-se como 
pouco significativas as receitas provenien-
tes de serviços externos a privados, sendo 
residual (ou inexistente) o mecenato e o 
apoio filantrópico (o qual não deve ser con-
fundido com o pagamento de contraparti-
das publicitárias de entidades bancárias e 
outras, que compõe parte das poucas recei-
tas constituídas em receitas externas pro-
venientes de privados). 

A verticalização é o aspecto mais notó-
rio, tendo vindo a originar críticas, mesmo  

por parte de elementos com responsabili-
dades governativas141. Ela instituiu-se, so-
bretudo, através de um aumento da pre-
cariedade, a qual se centra na contratação 
de docentes convidados com contratos in-
dividuais de trabalho, a termo, em regime 
de direito privado, regulados pelo Código 
do Trabalho. Apesar de a legislação pos-
suir mecanismos de limitação à dura-
ção destes contratos (36 meses) e ao nú-
mero das suas renovações (três), tal não 
tem sido respeitado. Nalgumas situações, 
como é o caso da Universidade do Porto, 
os docentes vão passando de contratos a 
termo pelo direito privado a contratos a 
termo em funções públicas sempre que 
se alcança o limite de um destes, procu- 

rando assim contornar-se os limites da lei 
e mantendo os docentes indefinidamente 
numa situação precária. 

Tal significa a derrota da ideia de que os 
contratos individuais de trabalho em re-
gime de direito privado poderiam trazer  

algo benéfico. Não o foram na segurança 
laboral (poucos a nenhuns foram consti-
tuídos como contratos sem termo, menos 
ainda em regime de tenure - estabilidade 
contratual reforçada), nem se aplicou a 
conversão de lei em contratos sem termo 
por limite de duração ou renovação, tal 
como não surgiram as vantagens remu-
neratórias (o que poderia ampliar a desi-
gualdade entre uns poucos extraordina-
riamente bem remunerados e os demais 
precários e desvalorizados). 

Quanto à competição, o comporta-
mento das universidades-fundação nos 
rankings foi similar ao das instituições 
noutros modelos, existindo oscilações nu-
mas e noutras. O espírito competitivo é 
equivalente. O registo positivo de institui-
ções não fundacionais, como a Universi-
dade de Lisboa e os Politécnicos do Porto 
e Bragança, demonstra que a fundação 
não é tudo, mesmo que os rankings pro-
curem quase sempre indicadores com o 
mesmo tipo de políticas. A competição pe-
los alunos continua ligada a factores de re-
putação, muito devido à história da insti-
tuição, projecção mediática e ainda muito 
dependente das dinâmicas demográficas 
e sociais dos centros urbanos em que se 
encontram as instituições. 

Em tudo foi notório o retirar de liberda-
des e direitos dos indivíduos para reforço 
de um aparelho dirigista, centralizado e 
paternalista, que tripudia do Estado de 
Direito. Esse constrangimento da liber-
dade académica em prol da «autonomia» 
tem-nos vindo a custar caro. É expresso 
na emigração e abandono de uma geração 
qualificada, significando um constrangi-
mento do conhecimento ao retorno finan-
ceiro imediato, num modelo de inovação 
mais incremental do que disruptivo. 

É fundamental regressar aos alicerces, 
não das fundações, mas sim da universi-
dade e do ensino superior e ciência. Tal 
implica ser capaz de pensar e debater ou-
tras políticas, num momento de transição. 
Significa estar à altura destes tempos, o 
que inclui um outro texto e outras práti-
cas. Uma outra universidade, como edifi-
cio social.  ■ 

* Professor universitário e presidente do SNESUP 

— Sindicato dos Professores do Ensino Superior. 

[1] «Universidades perdem estatuto de fundação», Expresso, Lisboa, 3 de Agosto de 2012. 
[2] Actualização do identificado por Pedro Gabriel Barrias, «As Universidades Fundacionais e o New Public 
Management», ISCTE, Lisboa, 2012. 
[3] OECD, «Changing Patterns of Governante in Higher Education», Education Policy Analysis, 2003, pp. 
59-78. 
[4] Ver, de José Ferreira Gomes, «Que governo para as universidades, Conselho Geral ou mini-Parla-
mento?», 2007, https://goo.gVwfjcjy; «Aplicação do RJIES: Considerações sobre o governo universitário. I. 
Como garantir a coerência estratégica entre os órgãos de governo», 2008, https://goo.gl/gV500q;  e «Pro-
posta de Criação de um Observatório da Governação Escolar», Sucesso e Insucesso: Escola, Economia e 
Sociedade, em Manuel Vilaverde Cabral (ed.), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2008, pp. 361-366. 
Ver também, de Maria de Lurdes Rodrigues, «Universidades: autonomia e responsabilidade», Público, 23 
de Dezembro de 2015, https://goo.gVek7IGZ  e «Autonomia universitária e interesse público», Público, 18 
de Junho de 2016, https://goo.gWVtu5ru. 
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Investigação de JOÃO PEDRO MARTINS 

Outra vez a armadilha do voto útil? 
SERGE HALIMI 

E ntrámos numa era política em que várias frases que co-
meçam com um «Seria a primeira vez que...» parecem 

anunciar a concretização de uma eventualidade até agora 
considerada inconcebível. Nesta Primavera de 2017, as eleições 
presidenciais francesas marcam, assim, a primeira vez que já não 
nos questionamos sobre a presença da Frente Nacional (FN) na 
segunda volta: colocamos a hipótese, ainda muito improvável, da 
sua vitória. A primeira vez em que ninguém defende o balanço 
dos últimos cinco anos, apesar de participarem no escrutínio dois 
antigos ministros do presidente cessante, Benoit Hamon (Partido 
Socialista, PS) e Emmanuel Macron (Em Frente!). A primeira vez 

também que os candidatos do PS e da direita, que governaram a 
França continuamente desde o início da V República, poderão ser 
eliminados em conjunto logo na primeira volta. 

Procuramos também em vão precedentes para uma campanha 
tão parasitada pela informação contínua, os casos judiciários, a 
incapacidade geral para se fixar a atenção por mais de vinte e qua-
tro horas numa questão essencial. E não encontramos certamente 
um só caso anterior de um candidato importante à magistratura 
suprema indiciado por desvio de fundos públicos quando há dez 

anos vem afirmando que a França está falida. 
O facto de o presidente cessante ter renunciado a lutar por um 

segundo mandato pode dissimular o ponto de partida de todas 
estas desregulações. O quinquénio que agora termina viu François 
Hollande tornar-se o chefe de Estado mais impopular da V Repú-
blica, e isto logo a seguir a o seu antecessor, Nicolas Sarkozy, ter 
sido já repudiado. Ora, o próprio presidente socialista admitiu ter 
«vivido cinco anos de poder relativamente absoluto»[11. Em Junho 
de 2012, pela primeira vez na sua história, o PS controlava com 
efeito a presidência da República, o governo, a Assembleia Nacio- 

nal, o Senado, 21 das 22 regiões metropolitanas, 56 dos 96 de-
partamentos e 27 das 39 cidades com mais de 100 mil habitantes. 

Hollande fez um uso tão discricionário quanto solitário deste 
poder. Foi ele quem decidiu o estado de emergência, quem 
envolveu a França em vários conflitos externos, quem auto-
rizou o assassinato de simples suspeitos recorrendo a aviões 
teleguiados. Foi também ele quem fez modificar o Código do 
Trabalho, forçando a sua maioria parlamentar a uma reforma 
que ela recusa apoiar (recurso ao artigo 49-3 da Constituição) 
e para a qual nem ele nem ela haviam recebido mandato do 
povo. Sem esquecer a ref undação do mapa das regiões france-
sas, que o chefe de Estado redesenhou a partir do seu gabinete 
no palácio presidencial. 

Tudo isto coloca com acuidade a questão das instituições da V 
República, que Benoit Hamon e Jean-Luc Mélenchon (A França 
Insubmissa) se comprometem a repensar, mas às quais François 
Fillon (Os Republicanos) e Emmanuel Macron se acomodam, tal 

como Marine Le Pen. Nenhuma outra democracia ocidental apre-
senta uma tal concentração de poderes entre as mãos de uma só 
pessoa. Para lá do perigo, bem real, de um dia se ter um chefe 

de Estado menos complacente do que aquele que agora termina 
o seu mandato, as proclamações pomposas sobre a democracia 
francesa, sobre a República, esbarram numa constatação que 
a presidência de Hollande tornou flagrante: o exercício solitário 
do poder fortalece a faculdade ilimitada de desrespeitar os com-
promissos de uma campanha que, no entanto, deveria fundar o 
mandato do povo soberano. » p. 22 

[1] Gérard Davet e Fabrice Lhomme, «Un président ne devrait pas 
dire ça...». Les secreb d'un quinquennat, Stock, Paris, 2016. 
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