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Financiamento público do ensino superior 
EM PERCENTAGEM DO ORÇAMENTO DO ESTADO 

4 

Ford, OCOE. Eduesoon .t. Manca 2016 

I

:

!!!!!I 

w o -o 
-2 

t tn* 

11 

o 

o 
o 

"2 g C
I, g -(i3. 

o 

1 

o 
o 

Orçamento: 
ciência como investimento 
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-4" SUPERIOR E PRESI- 

DENTE DA DIREÇÃO 
DO SN UP 

um momento em que 
se prepara o Orçamento 
do Estado para 2018, é 
fundamental tomar 
medidas para retirar 

Portugal do penalizador e vexató-
rio último lugar que atualmente 
ocupa. Neste momento, a despesa 
pública com o ensino superior re-
presenta 0,8% do total do Orça-
mento do Estado. Um valor que 
explica muitos dos nossos proble-
mas estruturais. 

Os trabalhos de Robert Sol«, 
nos anos 1950, bem como os de 
Arrow nos anos 60 demonstraram 
como o conhecimento é um cata-
lisador fundamental para o cres-
cimento económico. É por isso 
também que o Banco Mundial 
possui a economia do conheci-
mento como uma prioridade. 

Quer nas reuniões que manti-
vemos com a missão da OCDE 
quer como comissário europeu 
Carlos Moedas, transmitimos a 
nossa preocupação com o reduzi-
do nível de verbas públicas dedi-
cadas ao ensino superior e ciên-
cia. 

Sendo as opções do governo 
muito questionadas em matéria 
de redução de investimento, con-
vém olhar para aquilo que é con-
tabilizado como despesa mas é 
na realidade investimento (e do 
mais fundamental). 

Quer a OCDE quer a Comissão 
Europeia devem passar a ter mais 
atenção sobre a utilização dos 
fundos estruturais e dos progra-
mas europeus altamente compe- 

titivos. Verbas que se destinam a 
um financiamento complemen-
tar não podem servir para finan-
ciar despesas fixas de funciona-
mento. Uma inspeção mais rigo-
rosa pode vir a trazer sérios 
problemas a algumas institui-
ções. 

Perante tudo isto, é fundamen-
tal que consigamos construir 
uma ampla plataforma de defesa 
do financiamento do ensino su-
perior e ciência. Por isso, deixo 
um convite aberto aos meus cole-
gas reitores, presidentes de poli-
técnicos e de escolas não integra-
das, diretores de centros de inves-
tigação e laboratórios associados, 
aos presidentes das associações 
de estudantes, aos diretores dos 
laboratórios do Estado, aos dire-
tores das sociedades científicas, 
aos docentes de ensino superior, 
investigadores e aos cidadãos em 
geral, para que em conjunto cons-
truamos uma base de defesa de 
um orçamento digno para o ensi-
no superior e ciência. Um valor 
que catalise o país para um ainda 
maior crescimento e que nos per-
mita ser ainda mais competitivos. 

O ministro Manuel Heitor já 
demonstrou estar atento a esta 
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questão, apelando a uma mani-
festação de cientistas. É uma boa 
chamada ativista (e até algo sindi-
calista, o que tem a sua tradição —
recorde-se que Pedro Lourtie li-
derou o SNESup e veio a ser secre-
tario de Estado). Sobretudo im-
porta que trabalhemos em con-
junto para reforçar o peso político 
deste setor nevrálgico para o cres-
cimento do pais. 

No Parlamento, o ensino supe-
rior e ciência consegue amplos 
consensos em diversas votações 
(como foi exemplo a recente 
apreciação parlamentar do diplo-
ma de estímulo ao emprego cien-
tífico). 

O Presidente da República é ele 
próprio um académico conhece-
dor dos problemas que muitas fa-
culdades enfrentam, reconhe-
cendo os problemas que se de-
vem aos tais 0,8% de despesa 
pública que consta no relatório 
"Education ata Glance". 

Há um amplo trabalho que 
tem permitido aumentar a coe-
são na comunidade académica e 
científica e entre o ensino supe-
rior e ciência e a sociedade. Por-
tugal tem um papel único a nível 
internacional nesta prioridade, 
que se associa ao reconhecimen-
to mundial sobre o trabalho de 
Mariano Gago. 

A linha tem de ser clara e não 
podemos perder tempo. O objeti-
vo tem de ser atingir os 1,5% da 
despesa pública e rapidamente. 
Tal significa muito pouco quando 
comparado com o que teve de se 
gastar em de bancos, sendo os re-
tornos muito mais elevados e du-
ráveis quer em termos financei-
ros, económicos e sociais. 

É o momento de fazer as esco-
lhas certas, reunindo todos nesta 
transformação que pode colocar 
novamente Portugal como país 
modelo. 


