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Mais quatro instituições de 
ensino devem passar a fundação

O número de instituições de ensino 

superior com estatuto de fundação 

pública de direito privado pode qua-

se duplicar ao longo do próximo ano. 

O Instituto Politécnico do Cávado e 

Ave deverá aprovar o regime nas pró-

ximas semanas, e na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

há um grupo de trabalho a estudar 

essa possibilidade. A discussão tam-

bém avança no Instituto Politécnico 

de Leiria e na Universidade de Coim-

bra (UC), que podem juntar-se às cin-

co universidades que já aderiram ao 

modelo.

“É natural que o assunto esteja 

em cima da mesa em 2018”, ante-

cipa o reitor da UTAD, Fontainhas 

Fernandes. No mês passado, o con-

selho geral da universidade — que é 

legalmente o órgão a quem compete 

aprovar a passagem ao regime funda-

cional — criou um grupo de trabalho 

para “analisar formas de tornar mais 

fl exível a gestão” da instituição, no 

âmbito do qual será estudado o re-

gime fundacional.

O processo de transformação em 

fundação pública está mais avançado 

no Instituto Politécnico do Cávado e 

Ave. A discussão interna terminou no 

primeiro semestre. Agora, cabe ao 

conselho geral a decisão fi nal, numa 

reunião que decorre nas próximas 

semanas. A discussão foi lançada 

pelo anterior presidente, João Car-

valho. A nova líder, Maria José Fer-

nandes, eleita em Julho, vê “algumas 

vantagens” na adopção do estatuto. 

O Politécnico do Cávado e Ave tem 

mais de mil alunos inscritos nos cur-

sos técnicos superiores profi ssionais. 

“Nestes cursos temos docentes com 

um perfi l diferente, por isso a contra-

tação também devia ser diferente”, 

propõe a presidente.

A fi gura das instituições de ensino 

superior com estatuto de fundação 

pública de direito privado foi criada 

em 2007, no âmbito do Regime Jurí-

dico das Instituições de Ensino Su-

perior, pelo então ministro José Ma-

riano Gago, como forma de conferir 

Politécnicos de Leiria e do Cávado e Ave e universidades 
de Coimbra e de Trás-os-Montes estão a debater adesão 
ao modelo inaugurado em 2009

Ensino superior
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maior autonomia às universidades. O 

actual titular da pasta, Manuel Heitor, 

era então secretário de Estado. Dois 

anos depois inauguraram o modelo 

a Universidade do Porto — o reitor 

diz agora que o regime fundacional 

não foi verdadeiramente cumprido 

(ver texto nestas páginas) —, a Univer-

sidade de Aveiro e o ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa.

Em 2011, a Universidade do Minho 

chegou a ter o processo de trans-

formação em fundação aprovado 

internamente e pronto a avançar, 

mas a mudança de Governo para-

lisou a decisão. O ministério então 

liderado por Nuno Crato era contra 

o estatuto.

O regime acabou por ser recupera-

do pelo novo executivo. A primeira 

decisão do ministro Manuel Heitor 

foi precisamente a aprovação da 

fundação Universidade do Minho, 

em Setembro de 2015. No início do 

ano passado, também a Universidade 

Nova de Lisboa foi reconhecida com 

este estatuto.

O PÚBLICO questionou todas as 

instituições de ensino superior públi-

cas acerca das intenções de adesão 

ao regime fundacional. A generalida-

de afasta para já essa possibilidade, 

que exige um esforço de consolida-

ção orçamental e de atracção de re-

ceitas próprias que nem todas estão 

em condições de fazer.

Mas além da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro e do Institu-

to Politécnico do Cávado e Ave, há 

outros dois casos em que o estatuto 

fundacional pode avançar ao longo 

do próximo ano: o Instituto Politéc-

nico de Leiria e a Universidade de 

Coimbra. 

O primeiro é um dos maiores poli-

técnicos do país e já iniciou o debate 

interno em Junho do ano passado. 

Em Coimbra, a passagem a funda-

ção chegou a ser discutida durante 

o conselho geral da universidade há 

um ano.

A possibilidade levantou protes-

tos entre professores e alunos e a 

discussão acabou por ser suspensa 

pelo reitor, José Gabriel Silva. Aque-

le responsável já mostrou, porém, 

intenção de retomar o debate inter-

no sobre o tema. Espera-se que o as-

sunto esteja na agenda do próximo 

conselho geral, marcado para 26 de 

Novembro.

O sociólogo Paulo Peixoto, investi-

gador no Observatório das Políticas 

de Educação e Formação, tem sido 

uma das principais vozes críticas da 

possibilidade da passagem da Uni-

versidade de Coimbra ao regime 

fundacional. “O meu principal ar-

gumento contra é que não há uma 

decisão fi rme quanto à sua importân-

cia: o Governo anterior era contra, 

o actual quis preservar o modelo”, 

defende.

Para os críticos do regime funda-

cional, a Universidade de Coimbra 

afi gura-se como uma batalha funda-

mental. Além do peso simbólico que 

teria a passagem a fundação da mais 

antiga universidade portuguesa, a 

mudança implicaria também que 

praticamente todas as principais 

universidades portuguesas teriam 

esse estatuto. A única excepção pas-

saria a ser a Universidade de 

Lisboa, que dado o grau de 

autonomia que têm as suas 

faculdades recusa avançar 

para esta solução, uma 

posição recentemente 

reafi rmada pelo reitor, 

António Cruz Serra.

O regime 
[fundacional] 
foi um 
grande fl op. 
Nunca foi 
cumprido
Sebastião Feyo 
de Azevedo
Reitor da 
Universidade 
do Porto samuel.silva@publico.pt

Capacidade de gerar receitas próprias? Estatut

Sindicato diz que “um dos principais argumentos a fav

O 
estatuto jurídico das 
instituições de ensino 
superior não tem impacto 
na capacidade de estas 

atraírem receitas próprias. 
É essa a conclusão de uma 
comparação entre as contas das 
universidades e dos politécnicos 
de 2007, ano em que entrou 
em vigor o novo Regime 
Jurídico que abriu caminho às 
fundações, e 2016, que foi feita 
pelo Sindicato Nacional do 
Ensino Superior (Snesup).

“Um dos principais 
argumentos a favor das 
fundações cai”, comenta o 
presidente daquela estrutura, 
Gonçalo Velho, lembrando que 
a facilidade de atracção de 
receitas próprias era apontada 
como uma das mais-valias desse 
regime jurídico. De acordo 
com a comparação feita pelo 
Snesup — que tem por base os 
dados da Conta Geral do Estado 
de 2007 e 2016 —, a instituição 
que mais aumenta a sua receita 
com vendas de bens e serviços 

é a Universidade de Coimbra 
(UC), que nesses nove anos 
cresceu 72%. No ano passado, 
teve receitas nessa rubrica de 
10,3 milhões de euros, muito 
por força do crescimento do 
turismo nos edifícios históricos 
da universidade.

A UC não tem estatuto 
de fundação, tal como a 
Universidade do Algarve, que é 
a terceira em que mais crescem 
as receitas com bens e serviços 
(17%). Entre ambas, situa-se o 
ISCTE, uma das três primeiras 
instituições a ter estatuto 
fundacional. Entre 2007 e 2016, 
as suas vendas aumentaram 27%.

Olhando para o conjunto das 
receitas externas — que inclui 
também fundos comunitários 
competitivos e propinas —, 
nota-se que, na lista das dez 
instituições de ensino onde 
elas mais aumentaram, entre 
2007 e 2016, há apenas duas 
fundações, o ISCTE, que lidera 
a tabela (cresceu 128%), e a 
Universidade de Aveiro, que 

teria a passag
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Numa coisa os reitores, que têm sido 

os principais defensores das funda-

ções no ensino superior, e os críti-

cos estão de acordo: o modelo nunca 

chegou a ser posto em prática como 

prometido. Faltou o reforço do fi nan-

ciamento que o Governo devia ter 

canalizado para as instituições, mas 

também outras medidas que permi-

tiriam às universidades contornar as 

regras do Estado.

O reitor da Universidade do Porto 

(UP), Sebastião Feyo de Azevedo, não 

está com meias palavras: “O regime 

foi um grande fl op.” O Governo de 

então — com Mariano Gago como mi-

nistro da Ciência e Ensino Superior 

e Teixeira dos Santos como Minis-

tro das Finanças — assinou “muito 

pomposamente” um acordo com as 

três instituições que inauguraram o 

modelo. Só que este “nunca foi cum-

prido”, conta.

“Boa parte das expectativas foi go-

rada”, concorda Isabel Menezes, que 

fez parte do conselho geral daque-

la universidade nos últimos quatro 

anos e é uma opositora do regime 

fundacional. “Quando o contrato foi 

negociado, foi com um pressuposto 

de verbas que nunca vieram”, con-

textualiza esta professora da Facul-

do Estado e das regras da contrata-

ção pública para aquisições de ser-

viços ou a possibilidade de criação 

de fundos. Ainda assim, a avaliação 

do modelo fundacional “é positiva”, 

considera Manuel Assunção, reitor 

da Universidade de Aveiro, outra 

das três primeiras universidades a 

avançar para o modelo. Além da UP, 

também o ISCTE-Instituto Universi-

tário de Lisboa esteve no grupo das 

pioneiras.

“Das três primeiras universidades-

fundação, nenhuma mostrou inten-

ção de abandonar o modelo, o que 

era possível ao fi m de cinco anos. E 

assim que foi possível, houve mais 

duas [Universidade do Minho e Uni-

versidade Nova de Lisboa] a adoptá-

lo”, justifi ca Assunção.

Para o reitor da Universidade de 

Aveiro, apesar das limitações do pon-

to de vista fi nanceiro que foram sen-

do colocadas ao modelo fundacional, 

sobraram “duas grandes vantagens”. 

A primeira é a possibilidade de as 

universidades-fundação poderem 

fazer aquisições ou alienações de pa-

trimónio sem terem de pedir autori-

zação ao Governo. O controlo é agora 

feito pelo conselho de curadores da 

instituição. A outra é a “fl exibilidade” 

 modelo fundacional

Receitas com venda de bens e
serviços e financiamento europeu,
entre 2007 e 2016
Evolução (em %) 

Dez instituições com maior
crescimento das receitas externas
correntes(2), entre 2007 e 2016

Percentagem de receitas
próprias

20172009

Estudantes inscritos
na universidade

20172009

Professores a trabalhar na universidade
(n.º de horários a tempo integral)

20172009

50,4%

39,4%

37,0%

52,4%*

56,0%

14.141

8275

30.640
29.796

599

344 354

1471,6
1426,4*

637*13.253*

9283

47,2%
U. da Beira Interior 

U. do Algarve 

U. do Minho(1)

U. de Aveiro(1)

U. do Porto(1)

U. de Coimbra 

ISCTE(1) 

U. de Lisboa 

584%

115%

80%

299%

812%

401%

1316%

155%

-3%

17%

-58%

15%

-20%

72%

27%

-4%

Financiamento Receita
ISCTE(1)

Universidade de Coimbra

Inst. Polit. do Cávado e do Ave

Universidade de Évora

Universidade de Aveiro(1)

Universidade da Beira Interior

Inst. Polit. de Leiria 

Universidade de Lisboa

Universidade Nova de Lisboa

Inst. Polit. de Coimbra

128%

111%

92%

76%

62%

58%

57%

51%

49%

49%

(1)  Fundação pública de direito privado          (2) Propinas+Financ. Europeu+Bens e Serviços

PÚBLICO

to não tem impacto

vor das fundações cai” na contratação de pessoal. “Não sou 

capaz de atrair um professor de re-

nome oferecendo um ordenado de 

professor auxiliar”, ilustra o reitor 

do ISCTE, Luís Reto, elogiando os 

méritos do regime.

Só que a fl exibilidade na contra-

tação é também um dos pontos 

centrais das críticas às universida-

des-fundação, em particular dos sin-

dicatos. Em cinco anos, o número 

de docentes com contrato a tempo 

parcial aumentou 15%. Estes profes-

sores representam já quase um ter-

ço do total nas universidades. “Esse 

crescimento é particularmente evi-

dente nas universidades que são fun-

dação”, acusa o presidente do Sin-

dicato Nacional do Ensino Superior 

(Snesup), Gonçalo Velho.

O Snesup fez também uma análise 

dos balanços sociais comparando a 

situação de universidades que têm 

estatuto fundacional e as que man-

têm o regime de instituto público, 

concluindo haver “um aumento das 

desigualdades salariais dentro das 

instituições”. “Intensifi caram-se pro-

blemas de falta de democracia, repre-

sentatividade, disparidade salarial (a 

favor de dirigentes) e precariedade”, 

aponta Velho. Samuel Silva

Um modelo que ficou incompleto e continua a causar polémica

dade de Psicologia e Ciências da Edu-

cação do Porto.

A UP foi uma das três universi-

dades que inauguraram o estatuto 

fundacional, em 2009. O acordo as-

sinado com o Governo incluía um 

contrato-programa e um plano de de-

senvolvimento estratégico. Em troca 

de uma maior responsabilização das 

instituições, o Estado comprometia-

se a reforçar as suas transferências fi -

nanceiras. Mas o dinheiro nunca che-

gou. Em 2013, eram já 152 milhões de 

euros prometidos às universidades 

que nunca foram transferidos.

Pouco depois da assinatura dos 

acordos, o país entrou em crise. No 

consulado da troika, foram impostas 

outras limitações fi nanceiras e bu-

rocráticas que retiraram ainda mais 

prerrogativas que o modelo pressu-

punha, como a exclusão das univer-

sidades do perímetro orçamental 

A Universidade 
de Aveiro foi 
uma das três 
primeiras 
universidades 
a passarem 
a fundação 

aparece em 5.º (mais 62%). A 
Universidade do Porto, que 
é fundação e é a segunda 
maior instituição do país, 
não aparece na lista, que é 
dominada por universidades e 
politécnicos que não alteraram 
o seu estatuto. “Entre as que 
têm melhor desempenho, há 
universidades que são fundação 
e outras que não são. Ou seja, as 
fundações não trouxeram maior 
crescimento do mecenato, 
nem da prestação de serviços 
exteriores, nem da captação 
de receitas exteriores”, conclui 
Gonçalo Velho. Esta análise 
do Snesup é a única avaliação 
feita aos impactos financeiros 
do regime fundacional. 
Quando foi aprovado o regime 
fundacional, estava previsto 
que fosse avaliado ao fim de 
cinco anos. O Governo anterior 
nunca chegou a fazê-lo. O 
actual nomeou um grupo de 
trabalho. As conclusões devem 
ser conhecidas até ao final do 
ano. S.S.

[Com as fundações] 
intensifi caram-se os 
problemas de falta de 
democracia, disparidade 
salarial e precariedade 
Gonçalo Velho, Presidente do Sindicato 
Nacional do Ensino Superior

ade 
e
o 
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Processo do assassinato 
do Presidente americano 
não foi disponibilizado na 
íntegra p26 a 28

Em 2018 pode duplicar 
o número de instituições 
de ensino superior com 
estatuto de fundação p12/13

Primeira greve decretada 
pela Frente Comum 
contra António Costa quer 
infl uenciar orçamento p22/23

CGTP testa greve 
contra “desastre 
dos serviços 
públicos”

Há mais quatro 
universidades 
que querem ser 
fundação

O mundo
à espera dos 
segredos do 
arquivo Kennedy

YVES HERMAN/REUTERS

Ministra pôs polícias a tomar 
conta do SIRESP a dois dias de sair
MAI criou gabinete de crise com elementos da PSP e GNR, a funcionar 24 horas por dia, para garantir que
não há falhas nas comunicações de emergência. Despacho foi um dia antes do discurso de Marcelo Política, 10/11
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Espanha
Madrid prepara intervenção 
mas o futuro da Catalunha 
está em aberto até ao 
último minuto p2 a 4

O Inimigo Público
Marcelo visita 
mulheres 
adúlteras vítimas 
do juiz Neto
de Moura

Marcelo responde ao 
incómodo do Governo 
dizendo que “chocado 
fi cou o país”. PSD festeja 
com “ataque” socialista ao 
Presidente p6/7 e 56

Assis avisa 
Costa de que 
Marcelo será 
decisivo na 
“novíssima 
‘geringonça’”

O teatro de 
Tiago Rodrigues 
está sujo 
de realidade


