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Opinião

Ao longo dos séculos, diferen-
tes gerações sempre acharam 
que as grandes questões que 

(se) colocam no seu tempo traduzem 
grandes desafios civilizacionais,  são 
novas e únicas e, por isso, as respos-
tas que procuramos para elas  têm 
de ser diferentes e adaptadas a esse 
tempo. Um exemplo atual paradig-
mático é a reivindicação de que os 
dias de hoje exigem universidades 
modernas, querendo com isto signifi-
car universidades atentas à, e intera-
gindo com, a sociedade que as rodeia. 
As universidades, dizem-nos, devem 
ter um novo modelo de governo e de 
gestão, se querem sobreviver num 
mundo global.  E o que nos tem sido 
proposto de concreto?

Desde logo, uma alteração do tipo 
de relações triangulares, envolven-
do Estado –  Universidade – Socieda-
de, e da natureza e finalidade de cada 
uma dessas componentes. É-nos pro-
posta uma visão redutora de Socieda-
de, identificada agora com a ideia de 
Mercado e dos interesses Empresa-
riais. O Estado desobriga-se em gran-
de parte do financiamento das uni-
versidades, que passam a depender 
em larga medida da sua capacidade 
em gerar receitas próprias. A Univer-
sidade deixa de ser uma instituição e 
passa a ser uma mera organização, 
que deve ser gerida de modo “pro-
fissional” ao serviço de uma qual-
quer eficiência (valor por dinheiro, 
dizem-nos). Docentes e não-docentes 
são meros assalariados, muitos com 
contratos precários, enquanto os dis-
centes são transformados em meros 
clientes que, através das propinas, 

pagam o serviço que lhes é presta-
do.  Neste “admirável mundo novo”, 
o modelo de governo só pode ser cen-
tralizado, hierárquico e tendencial-
mente não colegial, no qual os traba-
lhadores (docentes e não docentes) e  
os/as estudantes passam  a ter  direi-
tos de participação limitados e, nal-
guns casos, mesmo inexistentes.  Esta 
é a visão consagrada no Regime Jurí-
dico das Instituições de Ensino Supe-
rior (RJIES), em vigor desde 2007. A 
possibilidade de existirem Universi-
dades-Fundação, instituições públi-
cas com regime de direito privado, 
é a cereja no cimo do bolo deste mo-
delo. Dizem-nos que, com esta pas-
sagem, as universidades conquistam 
maior eficiência na gestão adminis-
trativa, financeira e patrimonial, faci-
lidade e rapidez na contração de do-
centes e não docentes e até ganho re-
putacional (!). Mas será assim?

Para sustentar a nossa resposta 
a esta pergunta, importa recordar o 
fundamental. A autonomia e a gestão 
democrática são dois princípios fun-
damentais consagrados na Constitui-
ção da República Portuguesa após a 
revisão de 1982, e que a Lei da Auto-
nomia de 1988 globalmente respei-
tava. O RJIES foi um claro retroces-
so nestes dois aspetos. A pretexto de 
uma melhor e mais eficiente gestão 
(administrativa, financeira) e de uma 
abertura à sociedade, o RJIES levou 
ao desaparecimento do Senado como 
órgão de decisão, onde os diferen-
tes corpos estavam representados, 
trocado por um novo órgão, o Con-
selho Geral (CG) em que têm assen-
to 10 personalidades externas, sen-
do que uma delas será obrigatoria-
mente o presidente, e no qual a pari-
dade entre corpos desapareceu, com 
uma forte redução da representação 

Do que falamos quando 
falamos de Universidades-Fundação

dos estudantes e dos não docentes 
(estes últimos  de representação fa-
cultativa). Traduziu-se ainda no au-
mento do poder do Reitor e na con-
centração do poder nas Unidades Or-
gânicas em um Diretor. O regime fun-
dacional vem tornar ainda mais gra-
ve o deficit de participação democrá-
tica e a falta de autonomia. O apare-
cimento de um Conselho de Curado-
res, nomeado pelo governo sob pro-
posta do Conselho Geral, composto 
exclusivamente por personalidades 
externas, que não responde perante 
ninguém, e com poderes fundamen-
tais que antes eram do CG: homolo-
gação do plano estratégico, do plano 
de ação, do orçamento, da gestão do 
património e de operações de crédi-
to, nomeação e destituição do Conse-
lho de Gestão. A agravar este quadro 
está a possibilidade de criar carreiras 
próprias e de efetuar  contratações 
com base no direito privado. Tudo 
somado, as Universidades-Fundação 
pervertem os princípios constitucio-
nais da autonomia e da gestão demo-
crática, aprofundam uma visão mer-
cantilista e afastam-se da missão fun-
damental das Universidades como lo-
cal onde se promovem bens públicos 
como são a investigação, o ensino e a 
cultura ao serviço de uma sociedade 
democrática.

Dez anos depois do RJIES e oito 
anos de experiências concretas de 
universidades-fundação,  desvaneci-
da a espuma dos dias das promessas, 
sabemos agora ainda melhor do que 
falamos quando falamos de Univer-
sidades-Fundação. Este conhecimen-
to legitima uma última questão: uma 
Universidade-Fundação será ainda 
uma Universidade Pública? Sabemos 
a resposta. 

ERNESTO COSTA

Professor UC, Membro do C. Geral
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PREVPAV MOVE MILHARES
Logo nos primeiros dias foram claros os ín-
dices de participação no programa PREVPAV 
que em meados de maio ultrapassava já os 
4.000 requerimentos.

Além da disponibilidade permanente na 
resposta às muitas dúvidas a todos aque-
les que solicitaram ajuda, o SNESup conti-
nua empenhado na realização de sessões de 
esclarecimento que promove ou que apoia, 
como as de 24 de maio no ISCTE, ou a de 26 
de junho na Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa. 

E que outros reclamem dividendos na vi-
tória, sabe o SNESup e os seus associados que 
para se ser vencedor tem que se chegar pri-
meiro!

  
EM ANTEPROJETO AINDA, 
COM FÉRIAS IMINENTES
Recebemos do gabinete do ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior o antepro-
jeto de decreto-lei que estabelece os termos 
de referência para um regime de transição de 
leitores para contratos de trabalho em fun-
ções públicas.

Tal representa um sinal claro de respos-
ta à determinação com que o SNESup sem-
pre enfrentou a precariedade no Ensino Su-
perior, e designadamente, a que tem afetado 
os leitores. 

Existem questões a melhorar e esperamos 
que se assista a uma verdadeira negociação 
deste diploma, evitando-se assim o que acon-
teceu nos diplomas produzidos em julho pas-
sado. São urgentes as reuniões de negocia-
ção, sob pena de termos mais um diploma 
com falhas, produzido já em pleno fecho de 
ano letivo, numa estratégia que impede qual-
quer correção.

Salvaguardando uma análise mais apro-
fundada, através da nossa contraproposta ne-
gocial, podemos já deixar alguns pontos a me-
lhorar. Um deles é o deixar a decisão ao crité-
rio “do órgão legal e estatutariamente compe-
tente da instituição de ensino superior”. Cum-
pre lembrar, que a existência de muitos lei-
tores é resultado da decisão dos responsáveis 
das instituições de Ensino Superior que des-
virtuaram aquilo que era a essência da figura 

do leitor, para a converterem em mecanis-
mo de contratação precária e ambígua face 
às responsabilidades de docência nos mais di-
versos campos disciplinares. 

Se podemos afirmar que o anteprojeto 
tenta resolver a precariedade, existe uma 
ambiguidade persistente em situações em 
que, para funções de docência análogas, e em 
áreas disciplinares comuns, coexistirão leito-
res e professores.

Estamos a receber contributos de colegas, 
para que possam ser analisados e integrados 
na nossa proposta negocial.

COMO SE JÁ NÃO BASTASSE!
O que vem a ser isto agora?

A Direção da FCT terá alegadamente pro-
movido um inquérito disciplinar dirigido a 
três bolseiros de gestão de ciência e tecnolo-
gia que participaram nas negociações do em-
prego científico (DL 57/2016). 

Inicialmente foram levantados processos 
de cancelamento de bolsa a cinco bolseiros 
de gestão científica e tecnológica que traba-
lham na FCT, sendo claro o clima de intimi-
dação que se vive nesta instituição (recorde-
-se a forma como esse receio foi demonstra-
do na reportagem da RTP sobre o atraso das 
bolsas). Nos processos, instaurados no dia 21 
de abril, a acusação é a da violação da exclu-
sividade, pelo facto de os bolseiros se encon-
trarem afiliados a centros de investigação ou 
participarem em projetos de investigação. 
Por esta afiliação ou participação em proje-
tos que fazem, aliás, parte da atividade nor-
mal de qualquer investigador/cientista, não 
houve lugar a qualquer remuneração. 

 

PARA O SNESUP É INADMISSÍVEL AQUILO 
A QUE SE ASSISTE NA FCT. 

O SNESup destaca o carácter altamente 
discricionário e persecutório destas notifi-
cações de cancelamento de bolsa, visto que 
todos os outros bolseiros que trabalham na 
FCT e se encontram exatamente na mesma 
situação que os cinco notificados (afiliação a 
Centros ou pertença a Projetos de Investiga-
ção, ou seja, a prática de atividades de inves-
tigação não remuneradas) não receberam 

Breves

até à data qualquer notificação – seis sema-
nas volvidas.

A situação demonstra os graves proble-
mas que temos na cultura de alguns diri-
gentes que não sabem lidar com as gerações 
mais qualificadas. Temos uma geração de sé-
culo XXI com dirigentes que parecem saídos 
da Inquisição do século XVII.

A liberdade para fazer investigação está 
inscrita na Constituição

O SNESup irá avançar com queixa para o 
Provedor de Justiça, para a Inspeção Geral de 
Educação e uma exposição para os diversos 
partidos políticos, sendo fundamental que es-
tes tomem posição. Nenhum partido pode estar 
de acordo com esta atuação da Direção da FCT.

Gostaríamos que o MCTES também agis-
se, mas tendo em conta a inação na situação 
de abuso nos docentes sem remuneração, já 
todos esperamos muito pouco. A ligação en-
tre o ministério e a Direção da FCT faz temer 
o pior. A credibilidade do Ensino Superior e 
Ciência não se coaduna com estas práticas.

ALTERAÇÕES AO DECRETO -  LEI 45/2016 
APROVADAS
O SNESup continua a bater-se pelas condi-
ções dos docentes e investigadores. 

A comprová-lo as recentes e substanciais 
alterações ao Decreto-Lei 45/2016, em linha 
com as propostas apresentadas pelo SNESup.

Cumpre sublinhar o apoio que tivemos, 
mas igualmente registar o deliberado isola-
mento a que o PS quis entregar-se, compro-
vado por diversas votações. 

A responsabilidade de PSD, BE, PCP e CDS 
demonstra, cada vez mais, que o Ensino Su-
perior e Ciência é um espaço de amplos con-
sensos positivos para o país.

Foi aprovada a alteração proposta pelo BE 
que permite a inclusão dos docentes cujos 
contratos estava em tramitação a 1/9/2009.

Aprovou-se a proposta do BE que permite 
a transição para a categoria de Professor Ad-
junto daqueles que obtiverem a qualificação 
necessária.

Também foi aprovada a proposta do PCP 
que permite a inclusão dos docentes que se 
encontravam em situação de dispensa por 
Bolsa.

Foi aprovada a proposta do BE que permi-
te o ingresso por provas públicas para aque-
les que têm 15 anos de serviço (algo que cons-
tava na proposta negocial inicial do MCTES, 
mas que alguém resolveu colocar como vin-
gança, aumentando para 20 anos). Foi tam-
bém aprovada a proposta deste partido de in-
clusão na carreira dos docentes que concluí-
ram a sua qualificação mas cujos contratos ti-
nham terminado.

Conseguiu-se, também, que constasse a 
possibilidade de dispensa ou redução de ser-
viço, por decisão do órgão legal e estatuta-
riamente competente, proposta pelo PS, ain-
da que, como referiu a deputada Margarida 
Mano (PSD) tal já fazia parte do quadro legal 
vigente (e é bom que nas instituições se per-
ceba que a autonomia pode e deve ser utiliza-
da para o bem).

E, por fim, repôs-se a legalidade e o cum-
primento da Lei de Orçamento de Estado, 
através da aprovação da proposta do PCP de 
revogação do artigo 7°.

A ação dos deputados Duarte Marques e 
Margarida Mano (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS) 
permitiu articular pontes sob o signo da res-
ponsabilidade.

O trabalho político intenso do deputado 
Luís Monteiro (BE) e a intensidade da deputa-
da Ana Virgínia Pereira (PCP) permitiu o aco-
lhimento das propostas do SNESup e a melho-
ria considerável deste diploma.

Esta é uma enorme vitória da justiça, do 
grande esforço de qualificação dos docentes, 
e do próprio Ensino Superior que sai reforça-
do e estabilizado.

É também uma vitória dos (poucos) diri-
gentes que tiveram a coragem e o discerni-
mento de cumprir a Lei do Orçamento de Es-
tado quanto à colocação dos colegas já douto-
rados na categoria Professor Adjunto. 

Uma palavra também de saudação aos 
muitos docentes que, não estando em causa 
com este decreto-lei, enviaram mensagens 
para a Assembleia da República em solidarie-
dade com os colegas.

Mais uma vez, muito poderia ter sido con-
seguido se houvesse outra postura negocial 
da parte do MCTES.
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ISABEL MENEZES

Universidade 
do Porto

Começo pelo princípio: sou contra o 
regime fundacional em especial naquilo 
em que significa cedência a uma certa 

visão de gerencialismo do ensino superior 
público. Et pur… Nos últimos oito anos fui 
membro de um conselho geral de uma uni-
versidade com estatuto fundacional. Fui, até, 
membro de uma comissão que deu um pare-
cer positivo à continuidade da U.Porto no 
regime fundacional num momento em que 
um governo, que cortava no financiamento 
do ensino superior, esperava uma avaliação 
negativa para se sentir legitimado para cortar, 
também, o estatuto funda-
cional das universidades e 
criar… não se sabia o quê. 
Por isso, e naquele con-
texto, fui favorável à conti-
nuidade do estatuto funda-
cional.

A promessa que o esta-
tuto fundacional trazia 
para as universidades era 
a de uma maior autonomia 
de gestão, acompanhada 
de fundos muito significativos para apoiar a 
investigação. Como é sabido, a transferência 
desses fundos nunca se concretizou. A maior 
autonomia parece ter-se traduzido na maior 
agilidade na gestão patrimonial, na medida 
em que as decisões agora não carecem de 
autorização do governo, mas apenas do conse-
lho de curadores. Mas a maior autonomia de 
gestão traduziu-se, essencialmente, na aplica-
ção de regras mais penalizadoras nos contra-
tos de pessoal. Por exemplo, na Universidade 
do Porto, tem crescido o número de contra-
tos de trabalho em regime privado, em espe-
cial nas contratações de pessoal não docente 
e de docentes convidados. Esta alteração ser-
viu, também, como argumento para refazer e 
recalcular o contrato de trabalho de docentes 
convidados, precarizando ainda mais as con-
tratações existentes e assumindo como base 
de trabalho docente um horário semanal de 

16 horas – em clara violação dos pressupostos 
de um máximo de 12 horas de serviço docente 
que sempre foi distintivo do ensino na univer-
sidade. Ou seja, e como tantas vezes acontece, 
o estatuto fun dacional permitiu que a ges-
tão das universi dades, das faculdades e dos 
departamentos – incluindo-se aqui a U.Porto 
mas também, como se pode ver nos respeti-
vos relatórios de avaliação do regime funda-
cional, a Universi dade de Aveiro e o ISCTE – 
fosse ‘forte com os fracos’, aplicando diligen-
temente regras mais limitadoras dos direitos 
de quem tra balha, mas reclamasse pouco a 

aplicação da lei no que 
concerne aos contratos de 
finan ciamento aprovados 
pela tutela, o que, claro, 
equi valeria a ser “forte 
com os fortes”.

Posto isto, o regime fun-
dacional chama a atenção 
para aspetos nucleares da 
gestão universitária que 
deveriam merecer a maior 
atenção. Ou seja, mesmo 

do “lado contrário”, a minha experiência per-
mitiu constatar que há uma substancial neces-
sidade de mudança na gestão das instituições 
de ensino superior. É hoje evidente que há 
uma chocante falta de autonomia na gestão 
das universidades. Isto não significa que deva 
existir falta de escrutínio público ou de exi-
gência de transparência de procedimentos. 
Quero ser, quanto a isto, muito clara: as uni-
versidades devem prestar contas, transparen-
tes e inequívocas, da forma como gastam os 
dinheiros (essencialmente) públicos que lhes 
são atribuídos ou para que concorrem em 
concursos competitivos. Mas, essa prestação 
de contas não deveria significar a obrigatorie-
dade de um “visto prévio” que é o que acon-
tece agora em muitas das decisões (por exem-
plo, vender ou comprar um edifício), mesmo 
com o estatuto fundacional. Ou seja, as uni-
versidades são claramente menorizadas pela 

 “É hoje evidente que 
há uma chocante 

falta de autonomia 
na gestão das 

universidades”

O ESTATUTO FUNDACIONAL –  
UMA PERSPETIVA A PARTIR 
DO LADO CONTRÁRIO

tutela e a sua efetiva capacidade de tomada 
de decisão é francamente limitada. Por isso, 
parece fazer especial sentido relembrar a lei 
de Sayre: há muitas e emocionalmente inten-
sas discussões de política académica … porque 
aquilo que está em jogo tem um valor baixo. 
As universidades, com ou sem estatuto funda-
cional, e de forma especial nos últimos anos, 
são colocadas perante a situação paradoxal 
(e quase impossível) de encontrar novas fon-
tes de financiamento, atrair novos públicos e 
colocar os seus diplomados num mercado de 
trabalho em desvanecimento e precarização, 
mas tendo de, a cada momento e como no jogo 
infantil, perguntar à tutela: “Minha mãe, dá 
licença?”.

Adicionalmente, e também para ser clara, 
os problemas trazidos pelo estatuto funda-
cional (e pelo RJIES) não resultam do envol-
vimento de pessoas de fora da universidade 
na gestão universitária. Pelo contrário: o 
maior problema não é quando essas pessoas 
se envolvem de forma comprometida e inte-
ligente na gestão, mas quando se inibem de o 
fazer. Um envolvimento comprometido e inte-
ligente reconhece a especificidade das uni-
versidades, e traz uma visão de fora que tam-
bém é salutar para pensar o que está dentro. 
Trazer essa visão não é tentar “controlar” os 
universitários, nem mimetizar processos de 
gestão de instituições privadas. Esse envolvi-
mento atende à natureza essencialmente libe-
ral e radical da universidade, como espaço de 
profunda liberdade e motor de transforma-
ção social. A universidade sendo “isto” desem-
penha um papel único e nuclear no nosso 
mundo, que nenhuma outra instituição está 
em condições de assumir. Quem vem de fora 
reconhece, por vezes mais até do que quem 
está de dentro, esse caráter distintivo que tem 
de ser preservado. A minha experiência pes-
soal atesta, aliás, a generosidade do envol-
vimento de muitas pessoas que têm dado o 
melhor do seu esforço, tempo e inteligência 
ao serviço da U.Porto, tanto no conselho geral, 
quanto no conselho de curadores. 

Finalmente, e do meu ponto de vista, é o 
RJIES, e não o estatuto fundacional, que criou 
os maiores problemas na democraticidade 
e representatividade das universidades. Foi 
esse o normativo que limitou a participação 

democrática e reforçou a hetero-determina-
ção da estrutura orgânica das universidades. 
O RJIES limitou e concentrou poderes, perso-
nalizou o exercício do poder e limitou, entre 
outras coisas, o colégio eleitoral que elege o 
Reitor. Abriu a possibilidade de que, numa 
faculdade, a liderança em todas as suas com-
ponentes esteja concentrada numa única pes-
soa – com vantagens incompreensíveis. Os 
modelos colegiais que diversificam o exercí-
cio do poder e exigem 
a partilha e colabora-
ção entre atores diver-
sos maximizam não 
apenas a democratici-
dade, mas também a 
qualidade das próprias 
decisões a tomar.

É ainda extrema-
mente curioso que, 
num momento socio-
-histórico em que se 
defendem, cada vez 
mais, soluções personalizadas e localmente 
construídas para lidar com fenómenos com-
plexos, se insista num modelo de governa-
ção único a aplicar a todas as universidades. 
Neste caso, aliás, esse modelo na lógica do 
“pronto-a-vestir” deixa pouca ou nenhuma 
margem de manobra para que as universi-
dades encontrem modos de se governar que 
lhes façam sentido.  Também aqui as discus-
sões são intensas… porque há pouco a decidir. 
O que faz falta é, do meu ponto de vista, uma 
revisão do RJIES que garanta a autonomia efe-
tiva das universidades desde que garantidos 
dois pressupostos absolutamente essenciais: 
(1) uma estrutura de governação com equi-
dade na participação, democraticidade dos 
procedimentos e escrutínio do exercício dos 
vários poderes no interior das instituições – 
assumindo que, numa democracia, as institui-
ções de ensino superior têm a obrigação de se 
comportarem de forma genuinamente demo-
crática; (2) a prestação, continuada e rigo-
rosa, de contas para garantir a transparên-
cia e bom uso dos dinheiros públicos, sabendo 
nós que esta é, também, um condição nuclear 
para gerar a confiança que sustenta a própria 
democracia.

 “...é o RJIES, e não o 
estatuto fundacional, que 

criou os maiores problemas 
na democraticidade e 

representatividade das 
universidades.”
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A transformação das instituições de en-
sino superior públicas em fundações 
públicas de direito privado está pre-

vista no Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES – Lei nº 62/2007). Essa 
transformação foi concretizada em 2009 nas 
Universidades do Porto e de Aveiro e no ISC-
TE-Instituto Universitário de Lisboa, tendo 
a Universidade do Minho passado para este 
regime em 2016 e estando previsto que o mes-
mo acontecerá com a Universidade Nova de 
Lisboa em 20171. Trata-se do surgimento de 
uma espécie de privatização das universida-
des, através de um estatuto jurídico híbrido 
(a universidade-fundação é pública mas com 
concessões ao direito privado) cujos contor-
nos são pouco claros mesmo para os próprios 
juristas.

Considerando, por um lado, a orientação 
política atual de incentivar a passagem ao 
regime fundacional das universidades públi-
cas e mesmo de institutos superiores poli-
técnicos públicos e, por outro lado, que a 
operacionalização deste regime nas três uni-
versidades-fundação acima mencionadas já 
permite fazer uma avaliação das respetivas 
implicações práticas, o SNESup (com base nas 
preocupações e constatações transmitidas por 
numerosos docentes e investigadores) faz um 
balanço crítico da implementação do regime 
fundacional destacando três aspetos:

1. Nas universidades-fundação têm sido 
identificadas situações nas quais um mesmo 
docente pode ser contratado sucessivamente 
ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas (LGTFP) e do Código de Trabalho 
CT), sendo forçado a transitar de um enqua-
dramento legal para outro, com prejuízo da 

estabilidade do vínculo contratual do pró-
prio. Noutros casos, a progressão para uma 
outra categoria profissional aprovada em con-
curso público só é possível se o docente acei-
tar passar a ter contrato ao abrigo do CT e não 
da LGTFP. Estas situações constituem exem-
plos dos efeitos negativos do regime fundacio-
nal no que respeita à contratação de docentes 
e investigadores, tendo-se vindo a acentuar 
o crescimento da precarização do emprego e 
passando a coexistir carreiras paralelas numa 
mesma instituição. Esta situação prejudica, 
no plano individual, os 
docentes que se encon-
tram em situação precá-
ria e, no plano coletivo, 
enfraquece a coesão orga-
nizacional no interior das 
instituições.

Neste contexto, o 
SNESup defende que 
todas as contratações 
devem enquadrar-
-se clara e inequivoca-
mente no Estatuto da 
Carreira Docente Uni-
versitária (ECDU), res-
peitando as cargas horárias e funções pro-
fissionais previstas nesse enquadramento 
jurídico. Para efeitos de progressão, atra-
vés de mudança de categoria profissio-
nal, deve ser mantido o enquadramento da 
LGTP para aqueles docentes que assim o 
pretenderem.

2. Nas universidades-fundação têm vindo 
a verificar-se limitações à participação dos 
docentes e investigadores nas decisões 
sobre os respetivos modos de organização 

1
Processo, entretanto, 
concretizado (nota do 
editor)

POSIÇÃO DO SNESUP
SOBRE O REGIME FUNDACIONAL 

e funcionamento, adotando-se modelos que 
reduzem a democraticidade interna das insti-
tuições. No regime fundacional o poder deci-
sório fica nas mãos de muito poucos, sendo 
o Conselho de Curadores um órgão funda-
mental de governo cujos membros depen-
dem de nomeação pelo Reitor e podem ser na 
sua maioria externos às próprias universida-
des. Esta é mais uma implicação negativa do 
regime fundacional, pois acentua a tendên-
cia para se reduzir a democracia interna na 
governança das instituições e confere poder 
excessivo a atores exteriores ao ensino supe-
rior nos órgãos responsáveis pela tomada 
de  decisão sobre orientações estratégicas do 
ensino, aprendizagem e investigação nas uni-
versidades.

Neste contexto, o SNESup defende que 
é crucial promover a democraticidade 
interna nas universidades e institutos supe-
riores politécnicos, favorecendo a participa-
ção de todos os profissionais nas decisões 
estratégicas das instituições de ensino supe-
rior. Importa respeitar e incentivar a exis-
tência de processos de audição sindical e 
consulta pública, criando condições para a 
participação dos docentes e investigadores 
na tomada de decisões que afetam a organi-
zação das universidades e politécnicos.

3. Uma das vantagens apontadas por 
aqueles que defendem o regimenfundacional 
é o alargamento da autonomia financeira e o 
acesso a novas fontes de financiamento e for-
mas de investimento. Sublinhe-se, porém, que 
a dependência de financiamentos externos 
não-estatais pode condicionar as opções das 
instituições de ensino superior em matéria 
de ensino e investigação, com prejuízo das 

suas missões, enquanto instituições públicas 
que prestam serviço à sociedade no seu todo. 
Acrescente-se, ainda, que a dependência dos 
fundos estruturais europeus que sustentam 
cada vez mais a ciência acentua as fragili-
dades do sistema, criando uma situação de 
debilidade geopolítica para o Sistema Cientí-
fico e Tecnológico Nacional.

Neste contexto, o SNESup defende que o 
modelo de funcionamento das instituições 
não pode justificar o subfinanciamento 
estatal no ensino superior que se vem veri-
ficando na última década em Portugal, pois 
tal situação condiciona a liberdade acadé-
mica individual e coletiva inerente às fun-
ções de ensinar e investigar nas universida-
des e politécnicos que constituem o sistema 
educativo público.

O SNESup rejeita assim o modelo fundacio-
nal, considerando que temos vindo a assistir 
a uma crescente precarização do trabalho no 
ensino superior e a uma estagnação generali-
zada das carreiras dos docentes e investigado-
res, defendendo que em todas as universida-
des e politécnicos, é crucial e premente que: 
sejam implementadas medidas que invertam e 
impeçam a precariedade de docentes e investi-
gadores, respeitando também os princípios da 
equidade e proporcionalidade;

• seja foram concretizadas;
• sejam tomadas medidas que invertam a 
tendência de envelhecimento etário dos 
docentes de ensino superior que se tem 
vindo a acentuar nos últimos anos.

 
A Direção do SNESup
em Dezembro de 2016

“Neste contexto, o 
SNESup defende que 
é crucial promover a 

democraticidade interna 
nas universidades e 
institutos superiores 

politécnicos”
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FUNDAÇÕES? 
PORQUÊ? 

PARA QUÊ?
fundacional, donde, atendendo às conside-
rações acima, nunca mais vamos sair, por-
que tal depende, exclusivamente, de quem 
está no órgãos superiores que são invariavel-
mente os defensores do regime e porque não 
há nenhum mecanismo democrático que per-
mita que a nossa voz seja ouvida e a nossa opi-
nião tida em conta. 

Depois de várias Universidades terem pas-
sado ao regime fundacional  é interessante 
verificar que, quando se fala nele, há 2 tipos 
de reacções:

a) A dos membros dos órgãos superiores 
das universidades que afirmam perempto-
riamente que as respectivas universidades 
beneficiaram com a passagem a fundação 
e sublinham uma série de vantagens e coi-
sas que se podem fazer sob esse regime,

b) A da generalidade dos docentes e 
funcionários que não são nada entusiastas 
e afirmam não terem verificado nenhuma 
alteração positiva com significado.
Não é fácil encontrar exemplos de coisas 

positivas que possam ser feitas sob o regime 
fundacional e que não pudessem ser feitas no 
regime antigo. As supostas vantagens são coi-
sas como “reger-se pelo direito privado no que 
respeita à gestão  do seu pessoal docente”. Isto 

O caminho para as fundações não é mais 
do que a meta de um processo desen-
cadeado pelo RJIES que tem como ob-

jectivo fundamental retirar a generalidade 
dos docentes da gestão das faculdades. Com 
efeito, as mudanças então introduzidas fize-
ram com que apenas um número reduzido de 
pessoas esteja a par da vida das faculdades. 
Como são essas pessoas que elegem os órgãos 
superiores da universidade, o afastamento é a 
consequência lógica: é o “centralismo pseudo-
-democrático” em que não há necessidade de 
prestar contas a eleitores porque eles desapa-
receram. Este afastamento levou a FCT a uma 
situação de alheamento e sonolência, até sur-
gir a notícia da passagem a fundação. Aí a FCT 
regressou à vida e manifestou, de forma ine-
quívoca, o que achava do processo. Mas, isso 
não trouxe nada de particularmente útil por-
que os “representantes da FCT” no Conselho 
da Universidade estiveram a leste da  vontade 
da Faculdade, a fundação avançou e, mais 
grave ainda, a FCT regressou à modorra ante-
rior, aceitando pacificamente essa conversão. 
Sendo a FCT a maior faculdade da UNL, será 
que não teríamos força, se tal quiséssemos, de 
parar o processo? E que tal sair desta UNL?

Agora estamos no famigerado sistema 

MANUEL 
ORTIGUEIRA

significa “deitar para o caixote do lixo” a mais 
importante lei alguma vez feita para o ensino 
superior: o ECDU que sempre foi considerado 
uma pedra no sapato da maioria dos minis-
tros que tiveram tutela sobre o Ensino Supe-
rior. No documento “O Processo de Transfor-
mação Fundacional da Nova” lê-se: “Existirá, 
em paralelo com este sistema, um outro, com 
um regime em que a contratação será em 
regime privado, com base em regulamentos 
que serão elaborados tendo como princípios 
as regras da contratação pública. Esse será 
o regime para o pessoal não docente contra-
tado depois da passagem ao regime fundacio-
nal (embora a possibilidade da manutenção 
da contratação pública ainda esteja em aná-
lise).“ Alguém acredita que se se seguirão o 
ECDU e as carreiras nele consignadas? E que 
não haverá entradas “pela porta do cavalo”? 

Quando se lê a legislação associada ao 
regime fundacional e se interpreta à luz dos 
objectivos do RJIES fica-se com a sensação de 
que a fundação não é mais do que um prolon-
gamento do objectivo implícito: retirar a gene-
ralidade dos docentes do caminho da gestão.  
O regime fundacional traz um reforço deste 
processo: haverá um número restrito de pes-
soas que se irá perpetuar na gestão, aten-
dendo à forma, de cima para baixo, como as 
coisas se irão processar. Com efeito, não se 
vislumbra nenhuma acção de controlo sobre 
o Conselho de Curadores: não temos nenhuma 
palavra a dizer, nem sobre a nomeação, nem 
sobre a sua acção. No documento “O Regime 
Fundacional e a Universidade Nova” afirma-
-se no ponto 2-a): “Os estabelecimentos de 
ensino superior das universidades públicas 
de natureza fundacional têm estatutos pró-
prios, aprovados pelo Conselho de Curado-
res da fundação, sob proposta de uma assem-
bleia estatutária (conforme previsto no artigo 
172.o do RJIES), estando esses estatutos sujei-
tos a homologação pelo ministro da tutela, nos 
mesmos termos que os estatutos das demais 
universidades públicas.” Isto significa que não 
temos uma palavra a dizer sobre os estatutos 
que nos irão reger. 

Tudo isto não passa de uma privatização 
encapotada.
 

DO MILAGRE 
DO REGIME 
FUNDACIONAL: 
A ESPERA EM VÃO
Abordagem sem tergiversações

Foi-me pedido um testemunho sobre o 
regime fundacional, baseado no experi-
mento pessoal. É isso que vou fazer, sem 

procurar um estilo discursivo, propício a con-
vencer os outros e a trazê-los como prosélitos 
para o meu campo. O propósito de convenci-
mento cheira-me a colonização; e esse chapéu 
não vai bem à cabeça de um universitário.

Não é minha intenção cometer qualquer 
ofensa; pretendo apenas proceder a um rela-
to, qual diagnóstico inspirado na convicção de 
que os males detetados podem ser curados, 
conquanto tomemos os remédios apropriados. 
Logo, não se pode poupar no verbo.

Vivemos uma era de mistificações e fugas à 
verdade. Ela intima-nos a tratar os problemas 
sem concessões e paninhos quentes, a abordá-
-los com a radicalização correspondente à agu-
da gravidade que eles encerram, e aos impera-
tivos da cidadania.

Quando se ouve o presidente do Conse-
lho de Curadores de qualquer IES (Institui-
ção do Ensino Superior) fazer o balanço da 
experiência do regime fundacional, assiste-se 
a um ingente esforço e a uma repetição enfa-
donha de palavras levianas e inócuas. A len-
galenga é confrangedora, culmina numa mão 
cheia de nada e noutra de coisa nenhuma. 
Não passa do desfiar de um rosário de pífias 
justificações para o facto de, até ao presente, 
não terem sido alcançados resultados tangí-
veis; e para aquecer a manutenção da espe-
rança de que o futuro trará a realização das 
promessas por cumprir.

Eis uma falácia, ao serviço da despudorada 
alienação, porquanto os paladinos do regime 

JORGE 
OLÍMPIO BENTO

Professor 
Catedrático 
Jubilado da 
Universidade 
do Porto
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Lembro-me bem desse facto. O reitor con-
vocou todos os órgãos dirigentes das faculda-
des para o salão nobre da reitoria. A quase tota-
lidade dos presentes (mais de 95%) votou con-
tra a passagem a fundação. Isso não obstou que 
o reitor, com o apoio do Conselho Geral, levas-
se a metamorfose avante. Eis mais uma prova 
de que a existência do Conselho Geral (com as 
prerrogativas que possui, sobressaindo a da es-
colha do reitor) e do regime fundacional revela 
a destruição da democracia nas IES. Também 
aqui se transformou em pós-democracia; o po-
der de uma minoria é exercido sem a comuni-
dade académica e, não raras vezes, contra ela.

2. “A vida não presta sem milagres. E, para os 
haver, é necessário que alguém acredite ne-
les.” Esta asserção, da lavra de Miguel Torga, 
aplica-se ao regime fundacional. Mas é só na 
aparência, porquanto não se afigura credí-
vel que os paladinos de tal regime acreditem 
na panaceia milagreira, por eles a toda a hora 
propalada. 

O que os moveu e move não são os argu-
mentos que publicitam. O fito é o de abrir uma 
(terceira) via, para escapar a constrangimentos 
legais, que obrigam a gestão da coisa pública, 
e implementar a visão managerialista. Acres-
ce, julgam eles, a possibilidade de ter à mão 
mecanismos mais flexíveis para a celebração 
de contratos de trabalho com baixos salários e 
precariedade. 

Isto não se compagina com a idoneidade 
inscrita no código genético de uma IES e no 
imaginário perfil dos seus dirigentes. Como ro-
tular o ato de contratar para funções públicas 
a coberto do direito privado, com o intuito de 
sonegar o acesso à ADSE e ao suplemento para 
refeição?! Pasmo com o à-vontade desta gente: 
esquece tão facilmente que nem tudo o que é 
legal tem legitimidade moral, e que a legalida-
de de muitos procedimentos é questão de po-
der e não de justiça! Será apenas esquecimen-
to ou, antes, uma expressão das lacunas da sua 
formação? Venha o diabo e escolha.

De resto, esta metodologia faz parte do ar-
senal neoliberal de estratagemas, receitas e re-
formas estruturais, com as intenções e conse-
quências sobejamente conhecidas.

A estória do regime fundacional não con-
tém nada de encantar. Integra-se no nevoei-
ro do cinismo que se apoderou da política, em 
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geral, e da universitária, em particular, na úl-
tima dúzia de anos. Abundam cenas de farsa, 
mentira e tragédia. Dir-se-á que esta aprecia-
ção se enreda em juízos de intenções. A reali-
dade não mente, a desgraça habita o presente 
e lança tentáculos de ruína para o futuro.

Os agentes e serventuários do economês e 
financês tomaram as rédeas do mando em to-
dos os setores. Na universidade, não conten-
tes com o golpe desferido pelo Processo de Bo-
lonha, decidiram transformá-la em empresa 
e numa fronda do mercado e do mundo dos 
negócios, sujeitá-la, para tanto, aos ditames do 
‘managerialismo’.

O empreendimento tinha que respeitar a 
legalidade, para que a eventual contestação 
não surtisse grande efeito. E foi exatamente 
por aqui que os inteligentes começaram, im-
pondo a famigerada lei do RJIES. Com ela as-
sestaram várias cajadadas: liquidaram a de-
mocracia na universidade, introduziram nes-
ta forças externas, manifestas ou ocultas, e en-
tregaram-lhes a governança. Não era ainda su-
ficiente, havia que tomar cuidado para não en-
grossar a oposição! Introduziram a treslou-
cada ‘competitividade’ e uma burocracia asfi-
xiante das pessoas, tirando-lhes espaço para se 
aperceberem do laço que estava sendo tecido à 
volta do seu pescoço. 

Os bispos do ‘reformismo’ não descuraram 
nada. Vai daí, instalaram no palco mediático 
uma orquestra, bem afinada, que tocava loas 
à ‘inovação’, e abafava as vozes do coro da dis-
cordância e resiliência. 

O cortejo prosseguiu a marcha triunfan-
te. O orçamento das universidades, que já era 
escasso, foi drasticamente reduzido, ficando 
muito aquém do necessário para pagar os salá-
rios dos docentes e funcionários. Mas não ha-
via mal algum nisso, proclamavam os cruza-
dos do ‘aggiornamento neolibelês’ da alma ma-
ter! Esta podia gerar receitas próprias na or-
dem de 50% dos fundos necessários para co-
brir o seu funcionamento! A passagem a fun-
dação seria a ponte para essa margem. Para 
não falar no infalível ‘empreendedorismo’. A 
toda a hora, os altifalantes difundiam extasia-
dos o discurso tonitruante.

3. Acreditem, assisti a sucessivas sessões de 
venda de tais ilusões, em festivais e récitas de 
teor religioso. Ouvi e vi um reitor apregoá-las, 

com insuperável entusias-
mo, ao Presidente da Repú-
blica de então. O paraíso es-
tava ao virar da esquina! E 
qual foi o resultado?

As faculdades viram-se 
forçadas à conversão em fá-
bricas de cursos para tudo 
e para nada, por grosso ou 
atacado, costurados para os 
mais diversos fins, impin-
gindo gato por lebre.

Quão salvífica evolução 
e solução! O importante era obter dinheiro, a 
qualquer custo, para garantir a sobrevivência; 
e para que as eminentíssimas criaturas vissem 
confirmada a veracidade dos dogmas prega-
dos do alto dos púlpitos sagrados.

Obviamente havia óbices de peso nesse ca-
minho. Para manter tanto curso e cursilho em 
funcionamento, os docentes do quadro não 
bastavam. E para que o dinheiro provenien-
te do OE e do orçamento privativo chegasse, 
era imperioso conter as despesas. Nada que as 
mentes laboriosas não pudessem contrariar; 
para todos os empecilhos foram inventadas 
respostas conformes à vontade do freguês. A 
progressão nas carreiras foi congelada e recor-
reu-se à contratação de jovens docentes, com 
vencimento a tempo parcial, embora muitos 
deles com dedicação exclusiva à instituição. 
Alguns foram mesmo contratados a 0%! Tudo 
legal, à luz das normas em vigor na caserna! 
Essa gentalha tinha a espada de Dâmocles pen-
dente sobre o pescoço: podia ser removida e 
atirada para o desemprego; ‘convinha-lhe’ por-
tanto comer e calar o que lhe punham à frente! 

O arsenal de soluções éticas e inteligentes 
era vasto. Não faltaram figuras proeminen-
tes a recomendar a redução das aulas presen-
ciais, e o recurso a estudantes de doutoramen-
to para assegurar a lecionação graciosa. A re-
comendação foi auspiciosamente recebida por 
muita gente, uns porque dar aulas é uma ma-
çada, outros porque tinham mais que fazer, 
e lecionar bem ou mal tanto faz para vencer 
concursos de ascensão na carreira. 

Pois, é, os fins justificam os meios! Tudo 
valia e tinha que ser ‘rentabilizado’; tudo era 
bem-vindo, inclusive a nova versão da escra-
vatura, para cumprir o cavernícola projeto do 
economicismo ideológico. Não resisto, por me 

“Quando os que mandam 
perdem a vergonha, os 
que obedecem perdem o 

respeito.”
Cardeal Retz (1613-1679)

fundacional sabem bem as motivações e fina-
lidades que presidem ao modelo! Ora, a alie-
nação intencional é infamante em todas as 
circunstâncias; no caso das IES, ela sobe de 
tom e agravo, por visar pessoas que, assim é 
suposto, devem ter a alma acesa e a consciên-
cia acordada. 

O despautério é tanto que me obriga a tra-
zer à colação o seguinte: há experimentações 
abusivas; não deviam ser feitas, nem nos ani-
mais, nem, muito menos, nas pessoas e nas ins-
tituições. Incluo neste experimentalismo per-
verso a transformação das IES públicas em 
fundações. 

A discussão em torno do regime fundacio-
nal vale como uma radiografia do estado da 
democracia e da justiça social nas IES, o que 
inclui forçosamente um olhar sobre o RJIES-
-Regime Jurídico das Instituições do Ensino Su-
perior.

Estória e cenário 
deprimentes

1. O título deste depoimento diz tudo: a 
adopção do estatuto de fundação por algumas 
IES foi festejado por um foguetório promis-
sor de extraordinários milagres. Até agora ne-
nhum se realizou; mas realizou-se tudo quan-
to de funesto trazia no bojo, e era de fácil pre-
visão. Dito de modo cru, o embuste gerou os 
efeitos ínsitos na sua congeminação: as insti-
tuições converteram-se em caixa-de-ressonân-
cia e propagação do ‘mainstream’ mercadoló-
gico, perderam autonomia e independência, 
conformaram-se a um Orçamento de Estado 
insuficiente para o cumprimento decente da 
sua missão. As IES viram-se forçadas a lutar 
pela sobrevivência, entregando-se a práticas 
que desacreditam a sua matriz de instituição, 
incumbida de praticar e irradiar princípios e 
valores de claridade, iluminadores da Cidade 
e Humanidade. 

Estava na cara que assim ia suceder. Por 
isso não foi difícil apontar os desatinos que se 
anteviam a olho nu. Porém o fanatismo ideo-
lógico sobrepôs-se à lucidez. Os detentores do 
poder decidiram a bel-prazer, inclusive contra 
a vontade expressa em assembleias convoca-
das para um pronunciamento sobre o assun-
to, como foi o caso da Universidade do Porto. 



14 15Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 a

br
/m

ai
/ju

n 
20

17

parecer ajustado, a citar Miguel Torga (Diário 
1940): “Tenho a impressão de que certas pes-
soas, se soubessem exatamente o que são e o 
que valem na verdade, endoideciam. De que, 
se no intervalo da embófia e da importância, 
pudessem descer ao fundo do poço e ver a po-
breza franciscana que lá vai, pediam a Deus 
que as metesse pela terra dentro.”

Como reagiu a comunidade académica? 
Como era previsível; a maioria assistiu em ati-
tude de passividade! Não faltou quem a aler-
tasse para a periculosidade da insana deriva, 
e apelasse à sua mobilização contra a ratoei-
ra colocada no seu caminho. Contudo, ela, por 
um lado, reclama-se ‘apolítica’, entende que to-
madas de posição de pendor político são rea-
ções típicas da populaça, mancham a reputa-
ção pseudointelectual, e lançam os seus paren-
tes na lama. Por outro, cuida que, para pro-
blemas de índole político-ideológica, há saí-
das técnicas. Santa crendice e ingenuidade! Ou 
será estultice, covardia, conivência e irrespon-
sabilidade?! Seja como for, sobre ela recai o 
julgamento de Max Weber (1864-1920): “Quan-
do alguém se diz neutro, é porque já tomou 
partido pelo mais forte.”

4. E hoje, para onde sopram os ventos? O clima 
mantém-se. Os números e as estatísticas conti-
nuam a ser exibidos com total indiferença pela 
realidade. O orçamento das IES é insuficiente, 
condenando algumas delas ao inexorável defi-
nhamento. A tentação para implementar ‘no-
vos’ modelos de organização (fusões de facul-
dades) não desarma; insiste-se na necessidade 
da ‘boa’ gestão e do uso ‘responsável’ dos re-
cursos existentes, para escamotear o desígnio 
de fortalecer os grandes e destruir os peque-
nos, tal e qual como na cadeia de alimentação 
do tubarão. A precariedade laboral não dimi-
nui. O investimento nas pessoas – o maior pa-
trimónio de uma instituição! – não se regista. A 
renovação do corpo de docentes e de funcioná-
rios não docentes encontra-se adiado para as 
calendas gregas. Muitos professores associa-
dos e auxiliares vão ficar estacionados no pos-
to até ao fim da carreira. Escasseiam os cate-
dráticos abaixo dos 50 anos de idade; aposen-
tam-se e os seus lugares ficam por preencher. 

A conflitualidade aumenta dentro das ins-
tituições, tornando insalubre o ambiente. Os 
reitores e dirigentes afins olvidam que lhes 

incumbe desempenhar a função, não para do-
minar e apoucar, mas para cuidar da elevação 
do nível de satisfação e identificação das pes-
soas com a instituição. Em vez disso, persiste 
o delírio da dominação e subjugação da acade-
mia, da sua genuflexão perante deuses exter-
nos.

A situação caminha, a passos largos, em 
direção à calamidade. O envelhecimento do 
corpo docente e administrativo acentua-se, a 
olhos vistos. Ao panorama de catástrofe imi-
nente assistem impávidos os reitores nomea-
dos pelo Conselho Geral, órgão saído das entra-
nhas satânicas do RJIES. Não poucos conselhei-
ros (deste órgão e do Conselho de Curadores) 
vindos de fora assemelham-se a comentadores 
e treinadores de futebol feitos a martelo. Não 
entendem nada da universidade.1 Usam o car-
go como um ornamento da sua fachada, igual 
a índios sentados na orla da floresta, para im-
pressionar os visitantes. As universidades en-
frentam dificuldades financeiras para assumir 
condignamente a sua atividade, mas não para 
suportar os doutíssimos e utilíssimos conse-
lhos. Deus é grande!

Para não esquecer: o papel 
do CRUP

1. O jornal Público, de 10.10.2012, dava con-
ta, a páginas 14, de uma reunião do CRUP   
(Conselho de Reitores das Universidades Por-
tuguesas), realizada na Covilhã no dia ante-
rior. O título rezava assim: Universidades re-
cusam fim do modelo das fundações.

Segundo a peça jornalística, os reitores 
consideraram o regime fundacional “mui-
to útil”, por garantir uma maior autonomia 
e desburocratização das instituições. Mais, 
ele tinha “revelado sucesso, (…) apontando a 
melhoria dos indicadores internacionais das 
três universidades”, que o haviam adotado. 

Sendo isto dito pelos reitores, então o regi-
me em causa é o da demagogia e da falta de 
seriedade, dada a ausência de qualquer nexo 
de causalidade entre as duas coisas. Além de 
ser branqueada a desmedida teia de buro-
cratização que, no caso da Universidade do 
Porto tinha sido implantada, a partir da tão 
benfazeja metamorfose fundacional e do tão 
enaltecido RJIES!

Apesar de insistente-
mente pedida, nunca foi 
elaborada e divulgada 
à comunidade académi-
ca uma lista dos benefí-
cios e contributos palpá-
veis e reais que a passa-
gem a fundação trouxe 
para a melhoria do funcio-
namento da UP. Ao invés, 
avolumava-se a percepção 
de que o regime fundacio-
nal serviu essencialmente 
a deliberada estratégia de 
enfraquecer e anular paulatinamente o auto-
governo das Faculdades, de destruir, sem a mí-
nima inquietude, a obra erguida por ilustres 
nomes da memória dourada da UP. A essa obs-
tinação adequavam-se a criação de um núme-
ro único de contribuinte e a centralização da 
contabilidade orçamental, escapando comple-
tamente ao controlo de cada Faculdade. Ade-
mais, mediante a prestação de contas comum 
a toda a universidade, são diluídos e, porven-
tura, passam despercebidos os gastos crescen-
tes e questionáveis da reitoria.

O texto do jornal Público referia ainda que 
o CRUP se manifestou contra eventuais altera-
ções do RJIES, porque considerava o impacto 
deste “muito positivo” e fundamental para “a 
melhoria do desempenho nacional e interna-
cional”, além de ter permitido “o aprofunda-
mento de boas práticas de gestão”.

Estas afirmações são absolutamente gratui-
tas; não se sustentam numa correlação lógica, e 
não encontram respaldo na realidade. É falsa a 
acusação de que o RJIES está inquinado de uma 
visão ideológica, que retira autonomia à uni-
versidade, tem em baixo conceito os académi-
cos e coloca ela e eles sob uma tutela estranha?

É injusto afirmar que os reitores, eleitos ao 
abrigo do RJIES, têm falta de legitimidade de-
mocrática, não exibem a garantia de represen-
tar a vontade maioritária da academia e al-
guns muito provavelmente não estariam in-
vestidos no cargo, se a eleição fosse atributo de 
um colégio genuinamente representativo da 
comunidade académica?

Não é verdade que alguns dos omnipo-
tentes Conselhos Gerais, impostos pelo RJIES, 
em vez de serem órgãos ocupados em ze-
lar pela orientação, coesão e mobilização da 

universidade, têm sido ins-
trumentos de fratura, ins-
tabilidade e tensão?

Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 
e positivamente o RJIES 
para a melhoria do funcio-
namento da universidade? 

Talvez a fé que anima-
va o CRUP sofresse um 
abalo, se os senhores rei-
tores gastassem tempo a 
ler os ensaios de Zygmunt 
Bauman respeitantes à li-

quefação da sociedade e da vida contemporâ-
neas. Quem sabe se não compreenderiam que 
tais regimes contribuem para tornar líquidas 
instituições anteriormente sólidas! 

A triste verdade é que, escorando-se na pa-
naceia fundacional e no RJIES, a Universidade 
do Porto criou regulamentos e adotou medidas 
de reorganização que aumentaram a burocra-
cia, precarizaram os vínculos laborais e depre-
ciaram o valor do trabalho dos docentes e de 
outros quadros de contratação recente, abri-
ram as portas à prestação de serviços por enti-
dades privadas (quando podiam ser assegura-
dos por recursos internos!), assim como confi-
guraram uma forma do desrespeito do contra-
to social, hoje multiplicado em Portugal. 

Este, sim, é o legado substancial, resultante 
do encantamento com a reforma fundacional 
e o RJIES! Ele é tão evidente que não escapa aos 
olhos normais de um professor e cidadão com-
prometido com a defesa do bem da universida-
de, do país e das pessoas.

2. Recentemente (31.01.2017), o jornal Públi-
co voltou a oferecer-nos um novo capítulo da 
saga fundacional, mediante a entrevista fei-
ta ao Professor António Rendas, reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa e ex-Presidente do 
CRUP. Atentemos nalgumas afirmações saídas 
da boca do entrevistado: 

Um dos tipos de incentivos a conceder a do-
centes com mérito é o de “terem menos horas 
dedicadas ao ensino e mais a projectos de in-
vestigação”! (Conclusão: a dedicação ao ‘ensi-
nar’ penaliza e não constitui tarefa nobre de 
um ‘docente’). 

E quanto a um “ensino superior” de ní-
vel “internacional”? Eis a condição bastante: 

 
“Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 

e positivamente o 
RJIES para a melhoria 
do funcionamento da 

universidade?”

1
Diga-se em abono da 
verdade: o Conselho Geral 
e o Conselho de Curadores 
também não foram criados 
para servir a universidade, 
mas para a vergar a 
interesses espúrios!
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milagres. Se adotar o regime fundacional, as-
segura a obstinada retórica, uma universidade 
passará a figurar, dentro em breve, no ranking 
das 100 melhores universidades da Europa e 
até do Mundo! Claro está, as outras universi-
dades vão ficar de braços cruzados ou a bater 
palmas à subida ao galarim do pódio olímpico! 
Isto independentemente de aceitar, sem neces-
sidade de clarificação, o conceito de ‘melhor 
universidade’, imanente aos rankings! 2

Estamos no reino das previsões infalíveis, 
como aquelas dos magos da economia e ges-
tão que prometem o bacalhau a pataco e ga-
rantem o lugar no céu por um euro e, afinal, 
nos atiram para o inferno.

Não vou acusar ninguém de má-fé ou de 
falta de honestidade intelectual. Concedo até 
que tal posicionamento é expressão da inge-
nuidade ou da rendição ao credo da teologia 
político-mercadológica dominante.

O cerne da inteligência 
assenta no ceticismo. Ora 
para os céticos como eu, 
mesmo não possuindo uma 
inteligência superior à dos 
comuns mortais, parece um 
absurdo considerar que a 
metamorfose fundacional é 
a solução infalível para che-
gar àquela meta.
2. A crítica à conversão das 
IES em fundação não pode 
ser desligada do confronto 
com o RJIES (nomeadamen-
te as funções confiadas ao 
Conselho Geral, a começar 
pela escolha do reitor). 

Na lei do RJIES estão bem expressos os 
‘princípios’ e ‘valores’ que hoje prevalecem 
numa conjuntura de condicionamento da polí-
tica pelo mercado. Eles são particularmente vi-
síveis nas declarações em favor do regime fun-
dacional. Uma valorização datada e situada de 
alguns vetores da economia e gestão sobrepõe-
-se às restantes dimensões, relegando-as para 
o caixote do lixo. O foco do cálculo económico 
e contabilístico constitui a fonte exclusiva da 
luz em moda. 

É manifesta a ambição de sonegar à co-
munidade académica o direito de sujeito ati-
vo dos rumos da instituição; e de acumular 
e centralizar o poder. A lei não escondeu o 

“Que as aulas passem, sobretudo, a ser dadas 
em inglês”! 

“O mérito pode decidir salários de profes-
sores”. 

A Universidade Nova vai integrar cerca de 
200 bolseiros de pós-doutoramento, além de ir 
buscar professores ao estrangeiro. 

Como se avalia o mérito? Donde vem o di-
nheiro para estas operações? A resposta é les-
ta e objetiva: “A flexibilidade do modelo funda-
cional permite que tudo isto seja feito”. Eureca! 

Enfim, a universidade deixou de ser palco 
da razão; triunfa nela a cegueira da mistifica-
ção. Camões estava certo: pequenos reitores 
tornam pequena uma grande instituição.

Junte-se esta lástima: o CRUP converteu-se 
em manus longa das sucessivas políticas go-
vernamentais, profundamente ruinosas da 
universidade. Alguns dos seus membros dei-
xam transparecer a sensação de que trocam a 
condição de representantes das suas universi-
dades pela de candidatos ministeriáveis. 

Ao jeito de conclusão

1. O discurso da apologia do regime fun-
dacional rebaixa a comunidade académica ao 
patamar de inferior consciência e competên-
cia críticas e racionais, à imagem de gente in-
capaz de ajuizar e questionar, apta somente 
para baixar a cabeça, reverenciar, ser servil e 
submissa e tudo aceitar de modo acrítico. Tra-
ta-a como a um indigente espiritual. 

Os discursadores assumem o papel de por-
ta-vozes e amplificadores de slogans de uma 
propaganda absolutamente ideológica, ma-
traqueada ad nauseam para impor o pensa-
mento único, para pressionar, condicionar 
e conformar as pessoas ao determinismo de 
uma alteração da configuração das IES. 

É notória a ligação à doxa da demagogia 
propagandística (com pitadas de populismo, 
habitual muleta das ditaduras), reinante no 
plano externo e interno, social e político. De 
nada adiantam os ardis da linguagem; o sol 
não se deixa tapar pela peneira! A proposta 
revê-se na ideologia financeira que hoje co-
manda os cordelinhos da política europeia e 
é responsável pela crise ética, social e moral 
que vitima a maioria da população. 

Mais, a proposta é oferecida na bandeja dos 

objetivo de corrigir o peso de órgãos com 
composição numerosa e heterogénea, pró-
prios do modelo de organização anterior. 
Acusou-os de dificultarem o funcionamento 
e a gestão das instituições e de favorecerem 
o populismo e a irresponsabilidade. O que so-
brou desses órgãos ficou reduzido ao ofício 
de castiçal numa mesa de jantar.

Os mais entrados na idade lembram-se per-
feitamente da matriz ideológica deste discur-
so; os mais novos estão a assistir à sua progres-
siva retoma. Quando um reitor, não eleito pe-
los representantes da comunidade académica, 
advoga uma ainda maior concentração de po-
deres, sob o pretexto de levar a ‘bom’ termo o 
exercício responsável da sua função, então já 
não se trata propriamente de um reitor, mas 
da deriva para um tipo de chefia que eu, por 
decoro e respeito, não vou nomear.

A alternativa à ‘democracia’ ou pós-demo-
cracia vigente, não é diminuir e suprimir a de-
mocracia; ao invés, é exercitá-la e aprofundá-la. 
Se os reitores e outros dirigentes têm da univer-
sidade uma noção de quartel militar e almejam 
modelá-la a preceito, devem enunciar isso com 
frontalidade e sem quaisquer sofismas.

3. Poderá retorquir-se que o modelo funda-
cional conheceu sucesso noutras paragens; 
logo, isso era bastante para o importar. Po-
rém um modelo não pode abstrair do seu 
ambiente original e ser transplantado, sem 
as necessárias adaptações, para um contex-
to cultural e social muito diferente. A comu-
nidade académica tinha a obrigação de estar 
de sobreaviso, porquanto o comportamento 
dos governos no tocante à implementação do 
Processo de Bolonha não diluía as dúvidas, 
nem inspirava confiança na pregação dos be-
nefícios inscritos no regime fundacional.

O milagre da conversão da água em vinho 
e da multiplicação do pão e dos peixes é obra 
da imaginação humana para exaltação da ca-
pacidade de criação divina; mas não está ao al-
cance do regime fundacional, por mais pozi-
nhos mágicos que os fantasistas lhe ponham 
em cima! Mas está a produção de efeitos ex-
postos num artigo do Times Higher Education, 
de 22 de março de 2012, com este sugestivo tí-
tulo, traduzido do inglês: Permitir que as uni-
versidades sejam dirigidas por contabilistas 
e burocratas é prejudicial para o talento e a 

produtividade dos académicos…
Sim, o regime fundacional e o conselho de 

curadores, independentemente da idoneidade 
dos seus membros, são parte de um desígnio 
mal disfarçado: contribuem para submeter as 
IES aos padrões da contabilidade e do negócio.

Antes o dinheiro comprava na igreja a al-
mofadada cadeira da eternidade. Agora ten-
ta limpar as mãos no seio, nos congressos e fa-
chadas da universidade. E impõe a esta a via 
da perversidade.

Em sínteses, este depoimento é uma espécie 
de celebração e invocação daquilo que se foi 
embora e talvez não volte mais; a não ser que 
o fogo da dignidade incendeie a alma e ação 
dos académicos. 

Há densas trevas no horizonte; são as da 
anomia, resignação e sujeição, oriundas don-
de menos se esperaria. Elas instilam o veneno 
da submissão. O medo anda por aí revigorado; 
dói ver como ele medra até dentro da universi-
dade, onde se pratica uma ignominiosa explo-
ração da jovem geração, ao abrigo do enalteci-
do estatuto de fundação!

Nos últimos anos, os reitores passaram a 
ser escolhidos segundo um modelo neoliberal 
que capturou a universidade. Naturalmente, 
eles cuidam, em primeiro lugar, da fidelidade 
a quem os nomeia e não do bem-estar da abs-
trata comunidade académica. Quem esperar o 
contrário, pode sentar-se, porque a espera será 
em vão. Se confiarem neles e nos seus ‘supe-
riores’ para remediar a situação, se cederem 
ao medo e não assumirem a coragem da con-
testação e o dever da indignação, os explora-
dos traem e tornam-se vítimas da própria trai-
ção. Erguer-se, protestar e sacudir o aviltante 
jugo da injustiça é, aqui e agora, a sua relevan-
te função e suprema obrigação. 

Não ignoro que isto dá trabalho. Só que, lem-
bra Cornelius Castoriadis (1922-1997), “é preci-
so escolher: ou descansamos ou somos livres.”

Nos meus ouvidos ressoam os versos de 
Sophia de Mello Breyner Andresen. Não que-
ro pertencer aos “túmulos caiados onde ger-
mina calada a podridão.” Que os outros se 
calem e mascarem “à sombra dos abrigos”, 
“mas tu não”! 

O alimento dos deuses é a ambrosia. O do 
Ser Humano é o cultivo da Liberdade. Fica des-
te jeito desobrigada a consciência, e reforçado 
o meu vínculo à Cidade e Universidade. 

“A alternativa à 
‘democracia’ ou pós-
democracia vigente, 

não é diminuir e 
suprimir a democracia; 
ao invés, é exercitá-la e 

aprofundá-la.”

2
David Justino (Diário 
de Notícias, 28.02.2015) 
equipara os rankings às 
“anedotas picantes”.
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CONHECER AS 
UNIVERSIDADES-
-FUNDAÇÃO

2009); um discurso mais estabelecido na repro-
dução das mesmas ideias (facilidades de ges-
tão, autonomia administrativa e financeira) do 
que na apresentação de resultados mensurá-
veis e tangíveis; a exclusão para a periferia de 
posicionamentos críticos ou não completamen-
te coincidentes com o discurso oficializado.

As organizações sindicais e estudantis tam-
bém têm procurado organizar algumas ses-
sões de esclarecimento, sendo recorrente a 
ideia de uma “privatização das organizações 
de ensino superior”, associada à possibilidade 
de aumento (livre) do valor das propinas, fle-
xibilização das relações de trabalho, transfor-
mação das carreiras académicas e de investi-
gação em contratos individuais de trabalho.

Apesar do muito que se tem falado sobre 
a transformação para este modelo denota-
-se algum desconhecimento. Aliás, de uma 
forma mais escrutinada, esta passagem (tal 
como muitas outas questões que passam pela 
universidade) parece mais marcada por uma 
reprodução em “meme” do que pela reflexão 
crítica aprofundada.

Não é que em Portugal não exista reflexão 
sobre o que é a Universidade, particularmen-
te presente na Universidade de Coimbra, pela 
mão de textos de Boaventura Sousa Santos e 
Luís Reis Torgal. Existe também reflexão na 
Universidade do Porto, nos trabalhos de José 
Ferreira Gomes (que chegou a ser Secretário 

Introdução

Num momento em que o XX Governo Consti-
tucional do Partido Socialista possui um em-
penho renovado na transformação das organi-
zações de ensino superior portuguesas para o 
modelo fundacional, é importante que se pos-
sa ter um conhecimento mais aprofundado.
Já passaram dez anos desde a publicação da 
Lei 62/2007 (que instituiu o RJIES) e trouxe 
para Portugal as ditas “Instituições de Estatuto 
Legal Independente” (designação que foi esco-
lhida como preferencial para este tipo de orga-
nização – OCDE, 2003).

Depois da implementação política assis-
tiu-se à adesão voluntarista e simultânea das 
Universidades do Porto, Aveiro e ISCTE em 
2009. Posteriormente, o modelo manteve-se 
adormecido ao longo do XIX Governo do PSD 
e CDS-PP, para ressurgir já em final de man-
dato, pela mão da Universidade do Minho.  
Atualmente, o ímpeto do Governo levou à pas-
sagem da Universidade Nova de Lisboa e está 
iminente o debate sobre a transformação da 
Universidade de Coimbra. 

Neste novo fôlego têm surgido algumas ses-
sões de esclarecimento, promovidas pelas di-
reções das organizações universitárias e poli-
técnicas. Geralmente, são sessões que mantêm 
os mesmos sintomas: a procura de presença 
de binómios poder-prestígio, com a participa-
ção acentuada de dirigentes (o famoso “síndro-
ma das pessoas muito sérias” – vide Krugman 

de Estado do Ensino Superior no XIX Gover-
no), Alberto Amaral e Pedro Teixeira (sendo 
que o CIPES se mantém como um dos princi-
pais centros de investigação dedicado ao Ensi-
no Superior). Contudo, tem dominado a visão 
que emana do Instituto Superior Técnico, so-
bretudo pela ação ministerial de José Mariano 
Gago e mais recentemente de Manuel Heitor, 
sem esquecer a ação sindical de João Cunha 
Serra (na sua já longa coordenação do setor de 
Ensino Superior da FENPROF).

O SNESup tem também procurado contri-
buir, quer com a reflexão original produzida 
em 2009 e que se centrou bastante na ques-
tão das carreiras e das hipóteses oferecidas 
pela contratação ao abrigo do Código do Tra-
balho, quer, mais recentemente, pela tomada 
de posição da sua Direção e do Conselho Na-
cional rejeitando o mo-
delo fundacional.

A consciência crítica 
destas reflexões, a sedi-
mentação de conheci-
mento do que são os es-
tudos sobre o Ensino Su-
perior e a universida-
de, a sua capacidade de 
abrir novas perspetivas 
e ascensão dessas visões 
a um desempenho pelo poder, determinam a 
possibilidade de futuro, sendo que aqui se joga 
muito também da possibilidade do país (cha-
memos-lhe “a possibilidade de emancipação”). 

Pelo contrário, a reprodução de discursos 
vigentes (sejam estes mais agarrados à res-
sonância de discursos passados, seja às hege-
monias do presente), a abordagem superficial 
e imediatista, e a hegemonia da reprodução, 
agrilhoa-nos a uma periferia (ou seja, “a inca-
pacidade dominante”).

Importa conseguir perceber de onde pro-
vém o regime fundacional, qual o quadro em 
que ele se está a implementa, qual a originalida-
de portuguesa (se é que existe) e quais as suas 
consequências. Trata-se, por isso, de colocar em 
evidência os alicerces das fundações. 

Para tal conseguirmos expor tais alicerces 
temos de abrir um pouco a perspetiva sobre 
várias modificações que têm operado à escala 
internacional, que resultam de diversas ques-
tões económicas.

Pós-choque petrolífero: 
as lógicas de crescimento

A crise global de meados dos anos 70, criou 
uma tensão adicional sobre a questão do cres-
cimento económico. Partindo de ideias de eco-
nomistas como Solow, ou Arrow (que ligam 
intrinsecamente a questão do crescimento 
económico à inovação tecnológica), acentuou-
-se a prioridade da orientação da educação e, 
sobretudo, do Ensino Superior e Ciência, num 
marco economicista. 

Tal veio a ter profundos impactos na de-
finição do propósito da universidade, já não 
num quadro de formação geral e humanis-
ta (que, note-se era ainda presente na obra 
de Milton Friedman, separando a formação 

e desenvolvimento téc-
nico-profissional, cujos 
ganhos eram evidentes 
para os seus beneficiá-
rios diretos e legitima-
vam a necessidade da 
sua participação no fi-
nanciamento, versus o 
papel humanista da uni-
versidade, que deveria 
ser, como tal, financiado 

pelo Estado), mas agora numa orientação para 
o mercado, incluindo quer a produção do co-
nhecimento num marco privado (patenteado e 
de direitos de autor), quer redefinição do obje-
tivo da formação como municiamento do mer-
cado de trabalho.

Para esta orientação contribuiu em mui-
to a inclusão da Educação no Acordo Geral so-
bre Comércio de Serviços (GATS) (Verger, 2016; 
Vlk, 2006). Esta inclusão é um claro marco no 
processo de globalização. No quadro de Ensi-
no Superior ela veio a ter consequências que 
aprofundaram o ideal neoliberal, marcando 
uma transformação de um paradigma de coo-
peração e troca cultural, para outro de compe-
tição e comercialização. Essa alteração é possí-
vel de ser verificada nas publicações da OCDE, 
que passaram sucessivamente a abordar e a fo-
car-se nas questões de mercado e competição.

Ao mesmo tempo intensificaram-se as ques-
tões de internacionalização, quer pela maior 
acessibilidade dos meios de transporte e 

“Apesar do muito que 
se tem falado sobre a 

transformação para este 
modelo denota-se algum 

desconhecimento.”

GONÇALO LEITE 
VELHO

Presidente da 
Direção do SNESup
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comunicação, quer pelo desenvolvimen-
to de programas de mobilidade suportados 
por fundos públicos, quer por um acentuar 
de migração das elites socioeconómicas para 
universidades de impacto global.

O crescimento dos BRIC veio a trazer 
uma maior pressão sobre os sistemas de en-
sino superior a nível global. Apesar da Rús-
sia possuir ainda um sistema de ensino supe-
rior herdado dos tempos da União Soviética, 
com elevados níveis de população altamente 
qualificada, assistiu-se ainda a uma procura 
da frequência de universidades com renome 
global por parte dos descendentes dos extra-
tos socioeconómicos mais elevados. Contudo, 
a maior pressão veio da Índia e China, países 
que ainda possuíam percentagens reduzidas 
de adultos com formação superior face ao to-
tal da população. Quando se percebe que a 
China possui apenas 30,16% e a Índia 23,89% 

de inscritos no ensino superior em percenta-
gem da população com idade para frequên-
cia desse nível de ensino e quando compara-
mos com os 99,52% da Coreia do Sul (em mui-
to responsáveis pelos seus avanços na inova-
ção e tecnologia), os 88,81% dos E.U.A. e os 
76,11% da Rússia, percebemos a dimensão 
de crescimento deste mercado, exponencia-
do ainda pelas tendências demográficas des-
tes países.

A expansão da rede nos países com um 
mercado mais apetecível tem acontecido 
através da criação de universidades priva-
das. Junto com esse movimento assiste-se 
à constituição de grandes grupos económi-
cos, seja de escala nacional (como a Kroton 
no Brasil, com 1,6 milhões de alunos), como 
de escala global (como a Laureate Internatio-
nal Universities, com 470 mil estudantes em 
29 países, congregando 76 instituições). Há 

Número de estudante inscritos

também a procura da utilização de novas for-
mas de comunicação, nomeadamente atra-
vés de sistemas de e-learning e utilizando o 
nome de universidades reconhecidas global-
mente.

Tudo isto configura a constituição de um 
mercado global de ensino superior, que tem 
vindo a ser produzida por um conjunto de re-
gras, práticas e orientações emanadas por or-
ganizações internacionais e implementadas 
pelos diversos estados, apesar de nem sem-
pre serem sufragadas democraticamente.

Esse caráter alicerçada numa visão de 
agenciação e competição, para a qual têm em 
muito contribuído organizações como a OCDE 
e o Banco Mundial (nomeadamente, na sua po-
lítica de Economia do Conhecimento), tem vin-
do a produzir tensões e modificações diversas, 
para as quais as Instituições de Estatuto Le-
gal Independente, procuram ser uma respos-
ta, embora ainda com vários traços de Tercei-
ra Via.

Instituições de Estatuto 
Legal Independente e 
Fundações

Em 1991, durante o mandato de um governo 
de centro-direita, a Suécia ensaia uma mudan-
ça de estatuto de uma das suas universidades. 
Após um processo que demorou 3 anos, a Uni-
versidade de Chalmers foi transformada em 
fundação. Esta passagem acontece num pe-
ríodo de ascensão da chamada Terceira Via, a 
qual trouxe consigo a Nova Gestão Pública. 

Muitos dos pressupostos da transforma-
ção da Universidade de Chalmers coincidem 
com as ideias que vários governos sociais-
-democratas estavam a implementar na Ad-
ministração Pública e que são inscritas como 
princípios a serem seguidos no modelo fun-
dacional, tais como: liberdade de gestão (au-
tonomia administrativa, financeira e patri-
monial), medição de desempenho (incluindo 
rankings, benchmarks e mecanismos de ava-
liação), financiamento derivado de resulta-
dos, gestão eficaz (redução de custos e aloca-
ção de recursos), prestação de contas (incluin-
do ligação à comunidade, audições públicas, 

processos de avaliação 
externa e de acreditação), 
empresarialização (agen-
ciação por unidades, ges-
tão baseada em modelos 
de gestão privados, prá-
ticas de comercialização 
do conhecimento), com-
petição, mercantiliza-
ção (com a criação de re-
gras que permitam dar 
origem a mercados), cen-
tralização dos processos 
de decisão (aglomerados 
num gestor público com 
maior capacidade de de-
cisão e responsabilidade, com remunerações 
mais elevadas que os demais, emulando os 
bónus de gestão da iniciativa privada)(Bar-
rias, 2012).

O modelo iniciado em Chalmers difundiu-
-se aos poucos pela Europa, primeiro pela 
Áustria e Baixa-Saxónia (Palandt, 2003) e de-
pois na Dinamarca, em Portugal e na Finlân-
dia (nesta última, apenas através da fusão 
que deu lugar Universidade de Aalto). 

A difusão do modelo foi acelerada pela 
OCDE através de um conhecido relatório de 
análises de políticas (OECD, 2003). Nesse mes-
mo relatório era apresentada uma tabela que 
comparava a “autonomia” das instituições 
dos diferentes países. Graças a operações 
simples como esta, o conceito de autonomia 
alterou a sua significação, passando a identi-
ficar questões relativas às organizações, tais 
como: possuírem os seus próprios edifícios 
e equipamentos, poderem solicitar emprés-
timos, gastarem os seus orçamentos para os 
seus objetivos, definirem a sua estrutura aca-
démica e o conteúdo dos seus cursos, empre-
gar e dispensar o seu pessoal académico, de-
finir salários, decidir os números de matrícu-
las dos estudantes, decidir o valor das suas 
propinas.

Esta alteração gravitacional, encontrava-
-se em linha com diversos princípios da Nova 
Gestão Pública, que estavam a ser aplicadas 
a diversos setores da Administração Pública, 
criando quase-mercados.

No caso do modelo das “Instituições com Es-
tatuto Legal Independente” podemos identificar 

“Contudo, a maior 
pressão veio da Índia e 
China, países que ainda 
possuíam percentagens 

reduzidas de adultos 
com formação superior 

face ao total da 
população.”

Fonte: UNESCO
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quatro propósitos: a agenciação, a financeiriza-
ção, a verticalização e a competição. 

Em termos de agenciação, temos a trans-
formação do princípio de autonomia acadé-
mica não tanto enquanto liberdade (indivi-
dual) para conhecer, ou descobrir, mas antes 
na criação de agentes económicos, com modi-
ficações centradas na gestão de recursos, na 
determinação de mecanismos de admissão e 
valor de propinas, na deliberação de tarefas 
administrativas e na decisão e supervisão so-
bre conteúdos. 

Quanto à financeirização temos um senti-
do de gestão com vista à produção de exce-
dentes financeiros acomodáveis, a possibili-
dade de endividamento dando como garantia 
colateral terrenos e outros bens imobiliários 
(note-se que as maiores universidades são 
também os maiores proprietários imobiliá-
rios em diversos centros urbanos, sobretudo 
os de maior dimensão), a alavancagem des-
ses empréstimos, a possibilidade de recur-
so a instrumentos financeiros complexos, os 
quais têm vindo a estar associados a outros 
fenómenos como a transformação do cartão 
de estudante em cartão bancário, a presen-
ça contínua dos bancos no interior do espaço 
físico das instituições de ensino superior, ou 
a atribuição de bolsas e prémios por institui-
ções bancárias.

 A verticalização assume-se na concen-
tração de poderes nos reitores, os quais pos-
suem uma cadeia de comando hierárquica 
forte, com poder de nomeação sobre todos os 
demais cargos, possuindo uma tal liberdade 
que por vezes é percecionada como um esta-
do dentro do estado, com uma delegação de 

poderes da tutela governamental em casca-
ta (procurando emanar apenas a legislação 
básica e deixando o demais para a produ-
ção de regulamentos próprios), com uma ato-
mização administrativa que impede a nego-
ciação coletiva, procurando afastamento da 
ação das associações sindicais, sendo reduzi-
dos os direitos de todos os demais elementos 
da comunidade universitária, levando mes-
mo a contínuos atropelos de direitos funda-
mentais e constitucionais, os quais são facili-
tados por vínculos laborais cada vez mais frá-
geis e precários. 

Por fim, a competição visa um quadro em 
que cada instituição é vista como concorren-
te de outra, dentro de uma lógica de merca-
do, sendo cada vez mais clara a operaciona-
lização do conceito de internacionalização 
como capacidade de conquistar estudantes 
internacionais, aos quais é solicitada uma 
propina mais elevada, dentro de um quadro 
de globalização, em que as instituições pro-
curam alcançar os melhores resultados nos 
rankings internacionais, possuindo assim 
uma projeção mediática que lhes sirva para 
buscar mais e melhores alunos, sobretudo 
com maior capacidade financeira.

Um balanço das fundações 
em Portugal

Em 2006 a OCDE elabora um relatório sobre 
Portugal, a pedido do governo português, e 
nele orienta claramente no sentido da im-
plementação do modelo de fundações auto-
governadas (OECD, 2007, p. 141). O Governo 
português liderado por José Sócrates, com 
Mariano Gago como ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior e Manuel Heitor 
como secretário de estado, publica a legisla-
ção coincidente com tais recomendações a 10 
de setembro de 2007.

Passados quase 10 anos desde a aprovação 
desta legislação e após quase 8 de funciona-
mento das primeiras universidades a aderir 
ao modelo é possível efetuar um primeiro ba-
lanço sobre o mesmo.

É claro o sentido dos quatro propósitos 
enunciados mais atrás neste texto (agenciação, 

financeirização, verticalização e competição). 
Nalguns casos esses objetivos foram consegui-
dos mesmo no caso das instituições que não 
passaram para o modelo fundacional.

Por exemplo, foi particularmente notó-
ria a redefinição do modelo institucional que 
premeia os dirigentes com um reforço de po-
der. A ligação estrita entre os Conselhos Ge-
rais e os reitores/presidentes promove uma 
promiscuidade que desequilibra as relações 
de poder dentro das instituições. Uma tese de 
doutoramento recente veio a demonstrar que 
os Conselhos Gerais não têm vindo a exercer 
uma supervisão e controlo do exercício dos 
reitores, sendo apenas assumidos como ór-
gão de eleição do mesmo (Lourenço, 2017).

Contudo é importante conseguir desmis-
tificar algumas das “vantagens” do modelo 
fundacional.

Começando pela agenciação, a enfâse na 
autonomia dos processos de gestão possui di-
versos limites, os quais foram reforçados du-
rante o período de ação da troika e a vigên-
cia de medidas de restrição orçamental ex-
traordinárias. Quer a Lei dos Compromis-
sos (Lei 8/2012), quer os diversos mecanis-
mos de severa limitação inseridos em Lei de 

Orçamento de Estado, incluindo as cativa-
ções de orçamento, os tetos à massa salarial e 
as limitações às progressões remuneratórias, 
foram aplicadas sem exceção a todas as uni-
versidades fundação. A figura de direito pri-
vado de nada serviu em relação a estas ma-
térias, nem mesmo no caso dos vínculos con-
tratuais constituídos pelo Código do Traba-
lho. Os diversos procedimentos administrati-
vos de controlo e a burocratização dos pro-
cessos de aquisição de bens e serviços fize-
ram-se sentir por igual independentemente 
do modelo. Também as questões relativas à 
determinação de acesso (numerus clausulus) 
e políticas de admissão ao ensino superior, a 
flexibilização no valor de propinas, ou a ges-
tão de conteúdos e currículos, processa-se de 
igual forma independentemente do modelo 
de funcionamento. 

Em termos de financeirização houve igual 
bloqueio à transição de saldos, sendo que es-
tes derivam sobretudo da dimensão do núme-
ro de alunos da instituição (a qual se demons-
tra claramente associada à dimensão do cen-
tro urbano no qual a instituição está estabe-
lecida). Os procedimentos relativos a endivi-
damento tiveram ainda uma utilização pouco 

“Tal significa a derrota da 
ideia de que os contratos 

individuais de trabalho em 
regime de direito privado 
poderiam trazer alguma 

benesse ao sistema.” Mariano Gago, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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significativa, embora existam sinais de que 
existem reitores que desejam tirar partido de 
tal matéria, particularmente no caso do ISCTE 
e o seu projeto de Escola de Hotelaria e Res-
tauração. É também importante poder acom-
panhar a construção das novas instalações 
da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa (NOVA School of Business and 
Economics) e os mecanismos de financiamen-
to associados ao seu rebranding globalizante.

Olhando para os relatórios financeiros das 
diversas instituições é possível ver que as re-
ceitas próprias continuam centradas nas pro-
pinas, no financiamento público à investiga-
ção (incluindo financiamento estrutural euro-
peu, financiamento europeu a projetos e redes 
de investigação, financiamento proveniente 
da FCT – o qual redistribui financiamento pro-
veniente do Orçamento de Estado e fundos es-
truturais europeus), nos serviços de alojamen-
to e alimentação (residências e cantinas), sen-
do pouco significativas as receitas provenien-
tes de serviços externos providenciados às 
empresas e absolutamente residual a inexis-
tente o mecenato e o apoio filantrópico (o qual 
não deve ser confundido com o pagamento de 
contrapartidas publicitárias de entidades ban-
cárias e outras, que compõe parte das poucas 
receitas constituídas em receitas externas pro-
venientes de privados). Exemplo de que o mo-
delo de gestão está para além do regime fun-
dacional é a quantidade de receitas prove-
nientes do turismo e imobiliário angariadas 
pela Universidade de Coimbra.

A verticalização é particularmente notó-
rias nas universidades fundação, tendo vin-
do mesmo a originar críticas por parte de ele-
mentos com responsabilidades governativas 
(Ferreira Gomes, 2008; Gomes, 2007, 2008, Ro-
drigues, [s.d.], 2015). Ela instituiu-se sobretu-
do através de um aumento da precariedade, 
a qual se centra na contratação de docentes 
convidados com contratos individuais de tra-
balho, a termo, em regime de direito privado, 
regulados pelo Código do Trabalho. Apesar da 
legislação possuir mecanismos de limitação à 
duração destes contratos (36 meses) e ao nú-
mero das suas renovações (3), 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 e contratos a termo em funções públi-
cas sempre que se alcança o limite de um des-
tes, procurando assim contornar-se os limites 
da lei e mantendo os docentes numa situação 
precária indefinidamente.

Tal significa a derrota da ideia de que os 
contratos individuais de trabalho em regime 
de direito privado poderiam trazer alguma 
benesse ao sistema. Não o trouxeram em ter-
mos de segurança laboral (poucos a nenhuns 
foram constituídos como contratos sem ter-
mo, sendo que estes não possuem as garantias 
da tenure pública – estabilidade contratual re-
forçada), não trouxeram na limitação das si-
tuações de precariedade dos contratos a ter-
mo e sua conversão em contratos sem termo, 
nem ainda menos o trouxeram em vantagens 
remuneratórias (sendo que estas poderiam 
potenciar um quadro de ampla desigualda-
de entre alguns, poucos, extraordinariamen-
te bem remunerados e um demais corpo do-
cente precário e desvalorizado).

Por fim, em termos de competição, o com-
portamento das universidades fundação nos 
rankings foi similar aos de instituições nou-
tros modelos, sendo que as oscilações das 
Universidades do Porto e Aveiro, bem como 
do ISCTE, demonstram que não o modelo fun-
dacional não é tudo. O registo positivo de ins-
tituições não fundacionais, como os Politéc-
nicos do Porto, ou o Politécnico de Bragan-
ça, demonstram que há caminhos diferen-
tes, embora os indicadores dos rankings pro-
curem quase sempre indicadores do mesmo 
tipo de políticas. A competição pelos alunos 

OECD - Changing Patterns of Governance in 
Higher Education. Em Education Policy Analy-
sis. ISBN 9789264104570. p. 59–78.

OECD - Tertiary education in Portugal. [S.l.]: 
OECD, 2007. ISBN 9789264009752. 

PALANDT, Klaus - Universities as Founda-
tions—The New Model of Lower Saxony A STA-
TE-SUPERVISED UNIVERSITY SYSTEM WITH 
AN INPUT- ORIENTED MANAGEMENT. Higher 
Education in Europe. XXVIII:2 (2003). doi: 
10.1080/0379772032000116318.

RODRIGUES, Maria De Lurdes - Autonomia 
universitária e interesse público - PÚBLICO 
[Em linha] Disponível em WWW: <URL:https://
goo.gl/Wtu5ru>.

RODRIGUES, Maria De Lurdes - Universidades: 
autonomia e responsabilidade - PÚBLICO [Em 
linha], atual. 2015. [Consult. 28 mar. 2017]. Dis-
ponível em WWW: <URL:https://goo.gl/ek7lGZ>.

VERGER, Antoni - WTO/GATS and the Global 
Politics of Higher Education (Paperback) - 
Routledge [Em linha]. London: Routledge, 2016 
Disponível em WWW: <URL:http://www.rout-
ledge.com/books/details/9780415848664/>. ISBN 
9780415848664. 

VLK, A. - Higher education and GATS: regu-
latory consequences and stakeholders’ res-
ponses [Em linha]. Enschede: CHEPS/UT, 2006 
Disponível em WWW:<URL:http://doc.utwente.
nl/57133/>

continua ligada a fatores de reputação, muito 
devido à história da instituição, projeção me-
diática, mas ainda muito ligada às dinâmicas 
demográficas e sociais dos centros urbanos 
em que se encontram as instituições.

Sobretudo, tem-se assistido no modelo 
fundacional português, ao retirar de liber-
dades e direitos dos indivíduos para refor-
ço de um aparelho de poder dirigista, centra-
lizado e paternalista, que tripudia do estado 

“Esse constrangimento 
da liberdade académica 

e científica em prol da 
“autonomia” é algo que 

temos vindo a pagar caro, 
expresso na emigração e 

abandono de uma geração 
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de direito. Esse constrangimento da liberda-
de académica e científica em prol da “autono-
mia” é algo que temos vindo a pagar caro, ex-
presso na emigração e abandono de uma ge-
ração qualificada. Iremos ainda pagar mais 
caro com o constrangimento da produção 
de conhecimento ao retorno financeiro e ao 
imediato, com um modelo de inovação assen-
te no incremental e pouco capaz de conseguir 
o disruptivo.

Uma versão preliminar deste artigo foi publicada em Le Monde Diplomatique, II Série,126, Abril 2015, pgs 4-5.
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Temas
Atuais

RELATOS DO BULE 
OU JACARANDÁS 
NO INFERNO
O automóvel parou diante da peque-

na vivenda citadina, antiquada mas 
resplandecentemente limpa, bem 

conservada e muito florida. Dir-se-ia que o 
tempo houvera tido receio de entrar naque-
les muros. Como que encolhidos, enrugados 
pela vetustez, eles permaneciam iguais a si 
mesmos. É uma singular forma de erosão! 
Mas também era, devemos reconhecê-lo um 
oásis em tempos de mudança abrupta, sim-
ples mudança pela mudança, e tantas vezes 
destruindo património: material e imaterial. 

Guilherme sempre se sentia reconfortado 
ao ver, logo ao longe, aquela casa, não só pelas 
aconchegantes recordações, como pela fiança 
que parecia garantir de que ainda há coisas 
sólidas no mundo, na vida, e na arquitetura.

Desta vez, Guilherme decidira-se a “des-
cer ao povoado”, como costumava dizer. Esta 
expressão tinha para si conotações muito po-
sitivas e algo pomposas, de que o seu irónico 
e auto irónico feitio logo se apressava a rir: 
por um lado, era, obviamente, a imagem do 
lobo-do-mar (muito mais que o “lobo-das-es-
tepes”), acrescentava ele, que se via assim já 

trajado à marinheiro (e fincava então o ca-
chimbo entre dentes): por outra banda, era 
a ideia de dignar-se descer, descer do seu pe-
destal, da sua torre de marfim.

É preciso confessar que nenhuma destas 
reflexões assomava agora à mente do nosso 
protagonista. Poucos segundos após ter in-
sensivelmente recordado a velha porta maci-
ça, com seu batente enigmático, soaram duas 
pancadas que ecoaram. Quebrando a paz 
envolvente onde se ouvia o silêncio.  A úni-
ca ideia que então o visitou não pode deixar 
de se registar, pois reflete as influências do 
progresso técnico mesmo num temperamen-
to conservador em questões materiais, como 
ele era. Imagine-se que pensou: “como o tem-
po realmente parou por aqui! O velho tio Al-
fredo ainda não se decidiu a mandar instalar 
uma campainha elétrica”.

Mas, ao mesmo tempo que assim cogitava, 
sentiu-se (sem se aperceber conscientemen-
te disso) totalmente rendido às serpentes cor 
de bronze que, entrelaçando-se, constituíam 
o aparelho sonoro apto a despertar a mansão 
do seu encantamento.

PAULO FERREIRA 
DA CUNHA

CAPÍTULO XXII — DILEMAS DE UM PROFESSOR

Alfredo veio atender. Mandaria o bom há-
bito que vo-lo descrevesse, ao menos no pla-
no físico, para que o filme ficasse um pouco 
mais completo, neste mundo de imagens sem 
imaginação. Mas também não é por birra ou 
caturrice que vo-lo nego. É que Alfredo não 
possuía verdadeiramente traços físicos carac-
terísticos: não tinha capilaridades a mais ou a 
menos; não tinha nariz adunco ou abatatado 
(e isto de ter um nariz normal é raro, e péssi-
mo, tanto para escritores como para caricatu-
ristas); estatura mediana para o seu tempo, ou 
seja, talvez um pouco baixo demais para hoje 
e alto para há trinta ou quarenta anos atrás; 
olhar atento, não particularmente vivo; olhos 
da cor comum naquele meio - não recordo se 
castanho esverdeados, se verdes impuros.

Pois é. Mas Alfredo não era uma pessoa ba-
nal. De resto, não há pessoas banais. Há é tipos 
de pessoas. Muitos decidem copiar, ou aderir 
ou acomodar-se aos tipos mais populares, ou 
mais fáceis, ou... Outros, como Guilherme, tam-
bém têm o seu tipo: só que escolhido por muito 
menos gente (não apenas por opção, como por 
capacidade e por tendência pessoais).

Ora Alberto era incomum por dentro. Ser 
incomum por dentro e quase invisível por 
fora pode ser um drama para os vaidosos, 
para os que se preocupam com a imagem. E 
hoje todos são mais ou menos induzidos a fa-
zê-lo, desde pequenos… Não eram essas, po-
rém, as preocupações de Alberto, que se ade-
quava em tudo à sua casa, envelhecida mas 
perene, com a particu-
laridade singular de 
quase se não dar por 
ela. Apesar das flores. 
Funcionavam como 
uma espécie de dis-
farce...

Percebemos ago-
ra porque Guilherme 
teria hesitado um mi-
lionésimo de segundo 
antes de bater.

Alfredo olhou o sobrinho quase sem sur-
presa, mas com um sorriso de paz oriental 
– de um contentamento franco mas sereno, 
nem sequer quase púdico; apenas discreto. 
Mas mudou de ânimo (entrava em contacto 

“Pois é. Mas Alfredo não 
era uma pessoa banal. 

De resto, não há pessoas 
banais. Há é tipos 

de pessoas.”
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com alguém muito querido), e convidou-o a 
entrar com um gesto e uma leve palmada no 
ombro. Como que um “roçar de asas”. Coi-
sas sutis…

— Ora viva o senhor Arquiteto! Esta hu-
milde casa já não era honrada com a visita de 
V. Ex.ª.... — mudara de tom para alguma fal-
sa ironia, para provocar o sobrinho, que, por 
estranho que possa parecer, tinha na família 
fama de ser tímido. Assim se explicava a sua 
vocação de anacoreta. Só que Alfredo conhe-
cia-o bem demais para se deixar levar por es-
ses lugares comuns.

Sentaram-se ambos no amplo estúdio que 
servia também de sala de estar e de visitas. 
Guilherme notou, com algum espanto, que os 
maples eram ainda os mesmos, os mesmos da 
sua infância. Mas tudo era assim. E tudo mui-
tíssimo conservado. Dir-se-ia até que o tio 
pintava, qual Penélope, a mesma tela que lhe 
vira pintar, quando tinha seis anos.

Aos seis anos, Guilherme já apreciava pin-
tura, e tinha o tio na qualidade dos nativos. 
Isto porque pintava, para lhe agradar, alguns 
índios e cow-boys ao tiroteio. Como é severo e 
rigoroso o julgamento das crianças!

Agora, percebia que o tio era um pintor 
fora de moda. Um pintor quiçá de muito mé-
rito, se nascera antes do impressionismo. 
Agora... Agora, irremediavelmente se teria de 

afirmar que era um artista deslocado, ou um 
amador sem a noção da inserção epocal da 
arte e do quanto ela tem de espelhar a socie-
dade envolvente. Pois…

Sempre que pensava nisto, Guilherme re-
fletia nos temas pessimistas de alguns ami-
gos seus: que a sociedade atual é o caos, o es-
tilhaço, a loucura — logo, a arte teria de po-
tenciar, de forma sintética e simbólica, nada 
mais que essa desgraça toda. Teria que (en-
curtando razões, que eles eram complicados 
a explicar) ser absurda totalmente. Não só na 
forma, como na mensagem, como na própria 
estrutura. Mas não o dizer sequer… Ele po-
rém sabia coisas demais para limitar tanto 
tudo. Tinha outros amigos que ainda era es-
tetas, outros defensores de conceitualismos 
verdadeiramente sociais… E cada um, pensa-
va, irénico, tinha a sua parte de razão.

E pronto: com a frequência de alguns, des-
de os bancos da faculdade, agora nada o po-
dia chocar já.

Guilherme pensava confusamente, quer 
dizer, simultaneamente, nisto tudo, porque 
já o havia por várias vezes pensado.

— Tio, está na mesma! — disse com um 
sorriso jovial, envolvendo na frase ambígua 
a pessoa e o cenário. Frase feita. Mas, no caso, 
verdadeira e sentida. 

Alfredo percebeu, e assentiu, com um sim-
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ples sorriso que se espelhava no cabelo todo 
alvo (ora aí está um pormenor físico a assina-
lar — mas só reparei nele agora...).

— Tu estás maiorzinho, e mais magro, pa-
rece-me — acabou por responder o ancião 
(ser ancião também é caracterizador ¬ — 
essa é boa! escapava-se-me isso ainda!).

— Ora tio, ora tio! — sorriu, também com 
bonomia, o nosso Guilherme que, como sa-
bemos, era um gordo assumidíssimo, e, tan-
to quanto possível, feliz.

A ação não anda com gente simpática e ao 
mesmo tempo acomodada. Tem que se en-
contrar um conflito. Atual ou passado.

Como eles se encontram em tempo de dis-
tensão, vamos já pô-los sob a alçada de um 
primo nosso, bule de boa cepa, que o tio Al-
fredo acarinha com seu ritual sagrado do chá 
das cinco. Eis o relato 
dele, que transcrevo com 
fidedignidade:

— Sabe Tio, a minha 
visita não é totalmente 
uma visita de cortesia. 
Sabe que eu... — pronto: 
é irresistível. Cá estamos 
nós a arranjar lenha...

— Isso sei eu mui-
to bem. Mas, não tenhas 
pressa por mim. Sabes 
que estou reformado. Ainda sou dos que teve 
direito a isso... – e acariciava, distraidamen-
te, a asa do bule.... Alfredo receava que fos-
se algo de grave e gostava de pôr o sobrinho 
à vontade, para que se confessasse de for-
ma natural. E não perdeu a oportunidade 
para meter a sua farpa. Fora sindicalista, ti-
nha a obra (semi-)completa de Marx, embo-
ra não tivesse lido mais que o Manifesto. Cita-
va creio que Harold Wilson (não ouvi bem o 
nome) sobre a dificuldade em ler o O Capital, 
que contudo parecia apreciar como respeitá-
vel ícone. Mas era pluralista no seu panteão 
de textos… Era, na verdade, um bom idealis-
ta, com algumas leituras variadas. E tinham-
-lhe dado a paz da reforma. Era um felizardo, 
nestes tempos…

— Eu não gosto nada de dizer que vou di-
reito ao assunto! Mas acho que é um dever 
perante os leitores desta nossa conversa... 

Perdão. Eu aqui intrometi-me demasiado. 

Ele disse outra coisa:
— Mas perante a “situação caótica”... Dia-

bo! Também não gosto de falar em “situa-
ção caótica”... Quando é que a situação não 
é, de algum modo, e em algum lugar ao me-
nos, “caótica”?

Irritava-se e divertia-se. Porque estava pe-
rante o tio, a complacência em pessoa. Senão, 
apenas se irritaria.

O outro continuava atento, pronto já para 
todas as eventualidades.

— Tio. Vim pedir-lhe conselho.
— Hum?!
— É. Estou a pensar em mudar a minha 

vida. Cheguei a esta casa e tudo se me con-
firmou. A minha infância, o meu legado, a 
tradição da nossa família... tudo apontava 
em mim, senão para grandes feitos, pelo me-

nos para uma dignidade 
que receio bem não es-
tar a honrar. Em suma: 
é preciso viver de acordo 
com a consciência e com 
um ideal. Só assim vale 
a pena. E eu, ai de mim 
(aqui sorriu interiormen-
te, porque não gostava 
de tiradas melodramáti-
cas nem de frases feitas), 
não...

— Eu não sou padre... Sabes bem que... – 
disse com doçura, mas alguma firmeza.

— Eu também me não estou a confessar. 
Queria era uma luz. Parece-me divisá-la já 
nas recordações. Lembra-se das nossas férias 
grandes?

— Oh, que saudade! – e quase cantava es-
tas palavras.

— Pois é. Mas sabe que já então, com cinco 
ou seis anos, pelo menos, eu sentia uma sau-
dade também? Não é estranho?

— Não acho nada. A saudade é perene. 
Não é apenas a nostalgia do passado vivido.

— Pode ser a ânsia da privação, e por isso 
o anelo de um futuro a vir.

— Ou apenas... Mas — interrompeu-se — de 
que tinhas tu saudade aos cinco ou seis anos?

— Tinha saudade de hoje.
— E hoje tens saudade desse tempo!... 

Como te compreendo.
— Mas é mais complicado do que parece. Há 

“Em suma: é preciso 
viver de acordo com a 
consciência e com um 
ideal. Só assim vale 

a pena.”
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elementos racionais e elementos intangíveis.
— Sei muito bem. Sei muito bem – a voz 

sumia-se-lhe.
Guilherme começou a irritar-se levemente 

com tanta compreensão. Tentou testar o tio:
— Então, como sabe, é um hálito nos ares, 

um vento, Espírito que...
— Isso pode ser poesia, meu caro. Mas não 

se me afigura que tenha alguma coisa a ver 
com o que sentes. Dize-me (ele ainda era dos 
que usavam esta fórmula, hoje arcaica qua-
se), afinal qual é o teu dilema atual?

Guilherme compreendeu que o tio ao me-
nos era bom psicólogo. Foi franco:

— Não é só uma traição à herança. É uma 
traição insensível a mim próprio. Oscilo en-
tre a honra e o abismo...

— Essas são palavras graves. Porquê 
abismo?

— Será muito longo tudo explicar. Mas se 
nos sentimos impelidos a uma ação perigosa, 
de resultado incerto ou mais plausivelmente 
votada ao fracasso, e a não ousamos concreti-
zar — não é isso abismo?

E se, impulsionados por essa anímica for-
ça vital, que é a honra, a coerência, comete-
mos a imprudência, justa, mas fatal, não é tal 
o próprio precipitar-se no abismo?

Logo — Guilherme tinha ganhado fôlego— 
pergunto-me se há meio de fugir ao dilema.

— Sabes, Guilherme, ele há coincidências 
verdadeiramente estranhas, mas significati-
vas. Hoje mesmo, folheando o meu Du Brun 
que, como sabes, é o meu filósofo favorito, to-
pei com as duas páginas que me parecem res-
ponder perfeitamente ao teu problema.

O sobrinho ficou perplexo. Estava à espera 
de um discurso cristalino com uma ou duas 
frases de um autor latino e uma ou duas mais 

de um philosophe das Luzes. Mas recordou-se 
que Alfredo era “brunista”, ou fora-o, na ju-
ventude, antes de a brutalidade do trabalho 
o ter levado para as bandas mais sociais. Mas 
não estava completamente curado desse vo-
lume negro em papel bíblia, com um símbolo 
alquímico na capa. Aliás, era um eclético, que 
se orgulhava de sê-lo.

O livro estava mesmo sobre a mesa em 
que jazia, esquecido, um licor esquisito. Al-
fredo abriu na página certa, e deu a Guilher-
me para que lesse. Retirou-se para o jardim, 
tacitamente esperando que o sobrinho se lhe 
viesse juntar.

Guilherme leu o texto corrido, com o fôlego 
ávido de quem espera muito uma iluminação:

“BOÉCIO OU CASSIODORO?

Decerto a Providência tem os seus cuida-
dos para com as almas mais sensíveis. Quan-
do a vaga alta de marés de barbárie amea-
ça assaltar os lugares sagrados da cidade, em 
lugar de se reunirem no forum, de couraças 
d’oiro e lanças ávidas de rubro chispando ao 
sol, os homens válidos e nobres, vemo-los, 
pelo contrário, como que esquecidos da hon-
ra, do dever e de si mesmos, cuidando do seu 
jardim, ou até definhando, blasés, ou falsa-
mente eufóricos, num frenesim de quem se-
cretamente sabe irem acabar os bons tempos. 

Administra, pois, a Providência ou a His-
tória uma morfina apaziguadora, para tornar 
mais indolor a sangrenta operação, e quiçá 
também para facilitar o parto da evolução da 
Humanidade. Tem compaixão, na sua crueza.

Morre, atormentado, mas morre antes 
da queda de Roma, Santo Agostinho. Tantos 
mais serão poupados à catástrofe. Demos gra-
ças se formos assim poupados, ao pior.

Mas as gerações intermédias, como a mi-
nha, que veio de um tempo para outro, e teve 
ocasião de se fartar dos dois? Acaso têm pré-
-estabelecido tais gerações um papel renova-
dor? Ou são simplesmente testemunhas trá-
gicas e angustiadas de mutações que lhes re-
pugnam? Eternos insatisfeitos, incapazes de 
adaptação, por verticalidade moral, e etica-
mente imperfeitos por ingente e inapartável 
necessidade de integração?

Alguma vez outra geração ou alguém mu-

“— Isso pode ser poesia, 
meu caro. Mas não se me 
afigura que tenha alguma 

coisa a ver com o que 
sentes.”

dou o Mundo? Não foi disso simples, eféme-
ro e involuntário agente? Involuntário ainda 
que desejando-o?

Vale a pena uma ação que implique enor-
mes sacrifícios se dela não ficará nem sequer 
o eco do exemplo? É intrinsecamente bom e 
altamente ético seguir tal imperativo com o 
preço da própria desgraça e da dos próximos. 

E calar e fruir? Não são a mais vil das co-
bardias? Ou antes a mais sábia das posições?

Entre resistir e assaltar, entre rebelar-se e 
conformar-se, oscilam os melhores, deixando 
entretanto a turba passar.

Mas não será — oh destino! —, não será 
este um desses  invernos do mundo em que 
somos  possuídos pelas nossas faltas?

Para quando a primavera? Uma primave-
ra que não merecemos, mas que nos é dada, 
mesmo contra a nossa persistência na inver-
nia. Para quando?”

Depreendeu depressa que o tio saíra, ca-
minhando a seu lado, silencioso, pelos carrei-
ros do jardim.

— Boécio ou Cassiodoro?!... Que pergunta! 
Boécio ou Cassiodoro... depende.

O sol da tarde desfazia-se em tintas rubras 
no Ocidente prometendo um amanhã claro. E 
por entre as árvores vetustas e pacientes dar-

dejava, brilhante, como num último acorde 
de luz. Guilherme sentiu a fugacidade débil 
do calor declinante e sorriu amargamente. O 
outro pôs-lhe a mão no ombro como um pai:

— Boécio ou Cassiodoro, Boécio e Cassio-
doro... ou... porque não? Guilherme. Também 
Guilherme!

Agora nada daquilo parecia fazer sentido.
— Guilherme? Ora, Guilherme!...— pare-

cia desalentado. Mas depois, olhando o céu, 
aspirando o ar da vida que é mais que heroís-
mo e mais que sacrifício, compreendeu que 
as árvores e o sol são alheias às quezílias e 
aos pequenos dramas dos minúsculos ho-
mens. Olhou um cedro, e recordou o Líbano. 
Os seus problemas eram afinal pequenos...

Respirou fundo.
— Boécio, Cassiodoro, Guilherme? Whe-

ther ‘tis nobler in the mind to suffer ... Citava o 
seu Shakespeare, com tom teatral...

O leitor benévolo esperará que Guilherme 
responda, Guilherme! Como quem apresenta 
armas no seu posto. Mas ele — e nós — não 
somos tão previsíveis:

— Que importa, ora ora…! 
E dispara, com um ar imprevisível:
— Tio, ainda gosta de papas de sarrabulho?
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Secção jurídica

UNIVERSIDADES 
FUNDAÇÃO

VS

UNIVERSIDADES  
INSTITUTO  
PÚBLICO

instituições públicas, aproximando assim a 
sua gestão e funcionamento da gestão das 
instituições privadas.

Até ao presente já três instituições aderi-
ram ao regime fundacional. A saber, a Uni-
versidade do Porto, a Universidade de Aveiro 
e o ISCTE.

Podemos então resumir as princi-
pais características destes dois regimes da 
seguinte forma:

ORegime Jurídico das Instituições do 
Ensino Superior (Lei 62/2007 de 10 de 
Setembro) prevê no seu Capítulo VI 

(art. 129º e segs.) a possibilidade de as ins-
tituições do ensino superior requererem ao 
Governo a sua transformação em fundação 
pública com regime de direito privado.

Esta possibilidade foi introduzida no orde-
namento jurídico português com o intuito de 
conferir maior autonomia e flexibilidade às 

Universidade instituto
público Universidade fundação

Natureza jurídica - Pública. - Pública com algumas concessões ao direito priva-
do (principalmente ao nível da gestão patrimonial 
e financeira, ao nível da contratação de recursos 
humanos e na aquisição de bens e serviços).

Propriedade - Pública. - Pública.

Património - O conjunto dos bens e 
direitos que lhe tenham sido 
transmitidos pelo Estado ou 
por outras entidades, públi-
cas ou privadas, para a reali-
zação dos seus fins e os bens 
móveis e imóveis, indispen-
sáveis ao seu financiamento, 
adquiridos (art. 109º do RJIES.

- Património da instituição de ensino superior 
em causa ou, quando se tratar de uma unidade 
orgânica, pelo património da instituição que 
estava afecto especificamente às suas atribuições 
(art. 130º nº1 do RJIES);

- Património cedido pelo Estado ou outras 
entidades após a formação da fundação 
(art. 130º nº 2 e 3 do RJIES).

Iniciativa de
criação

- Por iniciativa do Estado 
(art. 54º do RJIES)

- Mediante proposta fundamentada do reitor 
ou presidente, aprovada pelo conselho geral, 
por maioria absoluta dos seus membros 
(art. 129º nº1 do RJIES);

- Recomposição de unidades orgânicas de diversas 
instituições de ensino superior públicas e de 
instituições de investigação e desenvolvimento 
públicas ou privadas (art. 129º nº10 do RJIES);

- Por iniciativa do Governo quando se trate da 
criação de uma nova instituição que não resulte 
de transformação de instituição anterior 
(art. 129º nº11 do RJIES).

GUILHERME RIBEIRO 
DE ALMEIDA

Nota do editor:
Este artigo resulta de 
uma análise produzida 
no âmbito do SNESup há 
cerca de 6 anos.
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Secção jurídica

Universidade instituto
público Universidade fundação

Relação entre 
o Estado e a
universidade

Relação tutela e 
superintendência.

- Assente na contratualização de objectivos plu-
rianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos).

Paradigma 
de gestão

- Prestação de serviço público. - Prestação de serviço público aliada a conceitos 
de gestão privada.

Controlo - Relação tutela e até 
superintendência com o 
Estado, o qual procede a um 
controlo da legalidade;

- Fiscal único 
(art. 117º do RJIES);

- Fiscalização do Tribunal 
de Contas;

- Auditorias externas 
(art. 118º do RJIES).

- Tutela do Governo (art. 150º e segs. do RJIES);

- Através da contratualização de objectivos 
plurianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos);

- Indirectamente através do conselho de curadores, 
o qual tem os seguinte poderes 
(art.133º nº 2 do RJIES):

- Procede à nomeação e exoneração do conselho 
de gestão sob proposta do reitor, director ou 
presidente;

- Homologação da eleição do reitor;

- Homologação de algumas decisões do conselho 
geral (eleição do presidente do conselho geral, 
aprovação do regimento, apreciação dos 
actos do reitor e do presidente do conselho de 
gestão e propositura de iniciativas para o bom 
funcionamento da instituição).

- Fiscal único (o qual terá que ser um ROC nomeado 
conjuntamente pelo ministro das finanças e da 
tutela);

- Fiscalização do Tribunal de Contas.

Financiamento - Através de dotações do 
Orçamento Geral do Estado 
(art. 115º do RJIES);

- Recursos próprios 
(art. 115 do RJIES).

- Através de contratos plurianuais não inferiores 
a 3 anos (art. 136º nº 1 do RJIES);

- Recursos próprios.

Principais órgãos
de gestão

- Conselho geral;

- Reitor, presidente ou director;

- Conselho de gestão;

- Conselho científico ou 
técnicocientífico;

- Conselho pedagógico;

- Conselho de curadores (composto por 5 curadores, 
externos à instituição, nomeados pelo Governo, sob 
proposta da instituição, por um período de 5 anos);

- Conselho de gestão (nomeado pelo conselho de 
curadores, sob proposta do reitor, director 
ou presidente);

- Demais órgãos das instituições de ensino superior 
públicas (art. 133º nº1 do RJIES).

Universidade instituto
público Universidade fundação

Aprovação dos
estatutos

São estabelecidos no acto de 
criação e podem ser alterados 
pelo conselho geral 
(art. 68º do RJIES)

Aprovados pelo conselho de curadores da fundação, 
sob proposta de uma assembleia composta por 
o reitor ou presidente, doze representantes dos 
professores e investigadores de carreira e outros 
docentes e investigadores com o grau de doutor 
em regime de tempo integral, três representantes 
dos estudantes, cinco personalidades externas de 
reconhecido mérito não pertencentes à instituição 
com conhecimentos e experiência relevante para a 
instituição (art. 132º nº 2 do RJIES)

Estes estatutos são homologados pelo Governo 
(art. 132º nº3 do RJIES).

Carreiras do
pessoal docente

Regimes das carreiras 
docentes (ECDESP, ECDU 
e ECIC)

Podem criar carreiras próprias para o seu pessoal 
docente, investigador e outro, respeitando 
genericamente, quando apropriado, o paralelismo 
no elenco de categorias e habilitações académicas, 
em relação às que vigoram para o pessoal docente 
e investigador dos demais estabelecimentos de 
ensino superior público (art. 133º nº3 do RJIES).

Vinculo dos
docentes

- Regime de contrato de 
trabalho em funções públicas.

- Contrato individual de trabalho (com salvaguarda 
do regime da função pública para os docentes que 
já gozavam deste regime antes da transformação 
em fundação – art. 134º nº4 do RJIES).

Estas diferenças de regime, tal como se passa-
rá a demonstrar, na prática, podem vir a ter 
implicações muito relevantes para os docen-
tes e para as instituições, das quais podemos 
destacar as seguintes:

• Em primeiro lugar o regime das fundações 
do Estado, “rumo ao direito privado”, não as-
senta numa lei de bases, como os institutos 
públicos. O regime das fundações está “enxer-
tado” no RJIES, num capítulo bastante incom-
pleto, que deixa por definir diversos aspectos 
de vital importância, tais como os requisitos 
mínimos para a passagem a fundação;

• Permite, numa espécie de privatização das 
universidades, que quem já tem uma posi-
ção consolidada – pela possibilidade de ma-
nutenção da relação laboral que já detinha 
– se mantenha nessa posição estável, em 

desigualdade com as situações daqueles que 
estão a iniciar. Temos, aliás, exemplos disso: 
não passagem aos “quadros” de docentes que 
preenchiam os critérios para tal, alegando-se 
que agora se está em fundação;

• Dada a não existência dum regime jurídico 
específico para as carreiras docentes em si-
tuação fundacional - a lei é demasiado impre-
cisa, pouco garantística – as situações de pre-
cariedade podem aumentar a vários níveis: 
não acolhimento dos direitos nas relações la-
borais que os demais docentes com contrato 
de trabalho em funções publicas; não reno-
vação de contratos, por falta de cumprimen-
to do contrato programa do governo, alegan-
do-se insuficiência orçamental; proliferação 
de situações de “recibos verdes”, à semelhan-
ça das universidades privadas. Facto penali-
zador dado que o Estado é menos permissivo 
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Secção jurídica

(artigo 35º da Lei 12-a/2008) aos recibos ver-
des que o sector privado;

• Ora, esta consolidação de poderes (insti-
tuídos) e a precariedade das novas relações 
tem como consequência iminentemente ju-
rídica deixar o governo das instituições nas 
mãos de poucos – aqueles que, porque detêm 
uma situação estável estão em condições de 
ser eleitos ou designados para os cargos. Te-
mos relatos destas ocorrências. Ora, tal situa-
ção feudaliza as fundações!

• Este aspecto ganha maior acuidade saben-
do-se que o único contacto entre Governo e 
Fundação é o conselho de curadores – este 
pode ser formado por professores, sob pare-
cer da Universidade e estes podem pratica-
mente governar a universidade sem grande 
controlo do Estado;

• Importa ainda salientar que as experiên-
cias conhecidas de outros sectores – como a 
saúde – não estão a mostrar-se sob o ponto de 
vista financeiro mais benéficas para o Estado. 
Fala-se das entidades públicas empresariais 
onde as despesas estão a revelar-se crescen-
tes dia a dia. Com acréscimo de horas extraor-
dinárias, com o recurso à contratualização de 
serviços, muitos mais dispendiosos, mas que 
cessam, caso não sejam pagos, deixando a 
prestação dos serviços pendente;

• Quanto a este aspecto, verifica-se ainda que 
a autonomia do regime fundacional permite 

a contratação de bens e serviços sem necessi-
dade de recurso a concurso público, o que po-
derá levar a situações de favorecimento.

• Por outro lado, têm vindo a público diver-
sas notícias, nas quais, as universidades que 
já optaram por este regime se queixam de 
o estado não cumprir os aspectos financei-
ros dos contratos celebrados. Este facto, caso 
a instituição não consiga gerar receitas pró-
prias suficientes, pode criar situações de pre-
cariedade para os docentes;

• Este facto é agravado por a lei não determi-
nar os requisitos ou condições legais para a 
transformação de uma instituição em funda-
ção, o que pode levar a que instituições que 
não têm condições para tal, nomeadamente 
por falta de património, adoptem o regime 
fundacional e depois se vejam confrontadas 
com insuficiência de fundos;

• Sendo esta situação ainda mais perigosa 
pelo facto de a lei não ser expressa quanto 
à possibilidade de abandono do regime fun-
dacional;

• Estas situações de dificuldades financeiras, 
aliadas a uma maior autonomia, podem ain-
da levar à eliminação de alguns cursos me-
nos rentáveis e à consequente eliminação dos 
postos de trabalho que estes representam;

19/05/2011
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Opinião

Ao longo dos séculos, diferen-
tes gerações sempre acharam 
que as grandes questões que 

(se) colocam no seu tempo traduzem 
grandes desafios civilizacionais,  são 
novas e únicas e, por isso, as respos-
tas que procuramos para elas  têm 
de ser diferentes e adaptadas a esse 
tempo. Um exemplo atual paradig-
mático é a reivindicação de que os 
dias de hoje exigem universidades 
modernas, querendo com isto signifi-
car universidades atentas à, e intera-
gindo com, a sociedade que as rodeia. 
As universidades, dizem-nos, devem 
ter um novo modelo de governo e de 
gestão, se querem sobreviver num 
mundo global.  E o que nos tem sido 
proposto de concreto?

Desde logo, uma alteração do tipo 
de relações triangulares, envolven-
do Estado –  Universidade – Socieda-
de, e da natureza e finalidade de cada 
uma dessas componentes. É-nos pro-
posta uma visão redutora de Socieda-
de, identificada agora com a ideia de 
Mercado e dos interesses Empresa-
riais. O Estado desobriga-se em gran-
de parte do financiamento das uni-
versidades, que passam a depender 
em larga medida da sua capacidade 
em gerar receitas próprias. A Univer-
sidade deixa de ser uma instituição e 
passa a ser uma mera organização, 
que deve ser gerida de modo “pro-
fissional” ao serviço de uma qual-
quer eficiência (valor por dinheiro, 
dizem-nos). Docentes e não-docentes 
são meros assalariados, muitos com 
contratos precários, enquanto os dis-
centes são transformados em meros 
clientes que, através das propinas, 

pagam o serviço que lhes é presta-
do.  Neste “admirável mundo novo”, 
o modelo de governo só pode ser cen-
tralizado, hierárquico e tendencial-
mente não colegial, no qual os traba-
lhadores (docentes e não docentes) e  
os/as estudantes passam  a ter  direi-
tos de participação limitados e, nal-
guns casos, mesmo inexistentes.  Esta 
é a visão consagrada no Regime Jurí-
dico das Instituições de Ensino Supe-
rior (RJIES), em vigor desde 2007. A 
possibilidade de existirem Universi-
dades-Fundação, instituições públi-
cas com regime de direito privado, 
é a cereja no cimo do bolo deste mo-
delo. Dizem-nos que, com esta pas-
sagem, as universidades conquistam 
maior eficiência na gestão adminis-
trativa, financeira e patrimonial, faci-
lidade e rapidez na contração de do-
centes e não docentes e até ganho re-
putacional (!). Mas será assim?

Para sustentar a nossa resposta 
a esta pergunta, importa recordar o 
fundamental. A autonomia e a gestão 
democrática são dois princípios fun-
damentais consagrados na Constitui-
ção da República Portuguesa após a 
revisão de 1982, e que a Lei da Auto-
nomia de 1988 globalmente respei-
tava. O RJIES foi um claro retroces-
so nestes dois aspetos. A pretexto de 
uma melhor e mais eficiente gestão 
(administrativa, financeira) e de uma 
abertura à sociedade, o RJIES levou 
ao desaparecimento do Senado como 
órgão de decisão, onde os diferen-
tes corpos estavam representados, 
trocado por um novo órgão, o Con-
selho Geral (CG) em que têm assen-
to 10 personalidades externas, sen-
do que uma delas será obrigatoria-
mente o presidente, e no qual a pari-
dade entre corpos desapareceu, com 
uma forte redução da representação 

Do que falamos quando 
falamos de Universidades-Fundação

dos estudantes e dos não docentes 
(estes últimos  de representação fa-
cultativa). Traduziu-se ainda no au-
mento do poder do Reitor e na con-
centração do poder nas Unidades Or-
gânicas em um Diretor. O regime fun-
dacional vem tornar ainda mais gra-
ve o deficit de participação democrá-
tica e a falta de autonomia. O apare-
cimento de um Conselho de Curado-
res, nomeado pelo governo sob pro-
posta do Conselho Geral, composto 
exclusivamente por personalidades 
externas, que não responde perante 
ninguém, e com poderes fundamen-
tais que antes eram do CG: homolo-
gação do plano estratégico, do plano 
de ação, do orçamento, da gestão do 
património e de operações de crédi-
to, nomeação e destituição do Conse-
lho de Gestão. A agravar este quadro 
está a possibilidade de criar carreiras 
próprias e de efetuar  contratações 
com base no direito privado. Tudo 
somado, as Universidades-Fundação 
pervertem os princípios constitucio-
nais da autonomia e da gestão demo-
crática, aprofundam uma visão mer-
cantilista e afastam-se da missão fun-
damental das Universidades como lo-
cal onde se promovem bens públicos 
como são a investigação, o ensino e a 
cultura ao serviço de uma sociedade 
democrática.

Dez anos depois do RJIES e oito 
anos de experiências concretas de 
universidades-fundação,  desvaneci-
da a espuma dos dias das promessas, 
sabemos agora ainda melhor do que 
falamos quando falamos de Univer-
sidades-Fundação. Este conhecimen-
to legitima uma última questão: uma 
Universidade-Fundação será ainda 
uma Universidade Pública? Sabemos 
a resposta. 

ERNESTO COSTA

Professor UC, Membro do C. Geral
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PREVPAV MOVE MILHARES
Logo nos primeiros dias foram claros os ín-
dices de participação no programa PREVPAV 
que em meados de maio ultrapassava já os 
4.000 requerimentos.

Além da disponibilidade permanente na 
resposta às muitas dúvidas a todos aque-
les que solicitaram ajuda, o SNESup conti-
nua empenhado na realização de sessões de 
esclarecimento que promove ou que apoia, 
como as de 24 de maio no ISCTE, ou a de 26 
de junho na Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa. 

E que outros reclamem dividendos na vi-
tória, sabe o SNESup e os seus associados que 
para se ser vencedor tem que se chegar pri-
meiro!

  
EM ANTEPROJETO AINDA, 
COM FÉRIAS IMINENTES
Recebemos do gabinete do ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior o antepro-
jeto de decreto-lei que estabelece os termos 
de referência para um regime de transição de 
leitores para contratos de trabalho em fun-
ções públicas.

Tal representa um sinal claro de respos-
ta à determinação com que o SNESup sem-
pre enfrentou a precariedade no Ensino Su-
perior, e designadamente, a que tem afetado 
os leitores. 

Existem questões a melhorar e esperamos 
que se assista a uma verdadeira negociação 
deste diploma, evitando-se assim o que acon-
teceu nos diplomas produzidos em julho pas-
sado. São urgentes as reuniões de negocia-
ção, sob pena de termos mais um diploma 
com falhas, produzido já em pleno fecho de 
ano letivo, numa estratégia que impede qual-
quer correção.

Salvaguardando uma análise mais apro-
fundada, através da nossa contraproposta ne-
gocial, podemos já deixar alguns pontos a me-
lhorar. Um deles é o deixar a decisão ao crité-
rio “do órgão legal e estatutariamente compe-
tente da instituição de ensino superior”. Cum-
pre lembrar, que a existência de muitos lei-
tores é resultado da decisão dos responsáveis 
das instituições de Ensino Superior que des-
virtuaram aquilo que era a essência da figura 

do leitor, para a converterem em mecanis-
mo de contratação precária e ambígua face 
às responsabilidades de docência nos mais di-
versos campos disciplinares. 

Se podemos afirmar que o anteprojeto 
tenta resolver a precariedade, existe uma 
ambiguidade persistente em situações em 
que, para funções de docência análogas, e em 
áreas disciplinares comuns, coexistirão leito-
res e professores.

Estamos a receber contributos de colegas, 
para que possam ser analisados e integrados 
na nossa proposta negocial.

COMO SE JÁ NÃO BASTASSE!
O que vem a ser isto agora?

A Direção da FCT terá alegadamente pro-
movido um inquérito disciplinar dirigido a 
três bolseiros de gestão de ciência e tecnolo-
gia que participaram nas negociações do em-
prego científico (DL 57/2016). 

Inicialmente foram levantados processos 
de cancelamento de bolsa a cinco bolseiros 
de gestão científica e tecnológica que traba-
lham na FCT, sendo claro o clima de intimi-
dação que se vive nesta instituição (recorde-
-se a forma como esse receio foi demonstra-
do na reportagem da RTP sobre o atraso das 
bolsas). Nos processos, instaurados no dia 21 
de abril, a acusação é a da violação da exclu-
sividade, pelo facto de os bolseiros se encon-
trarem afiliados a centros de investigação ou 
participarem em projetos de investigação. 
Por esta afiliação ou participação em proje-
tos que fazem, aliás, parte da atividade nor-
mal de qualquer investigador/cientista, não 
houve lugar a qualquer remuneração. 

 

PARA O SNESUP É INADMISSÍVEL AQUILO 
A QUE SE ASSISTE NA FCT. 

O SNESup destaca o carácter altamente 
discricionário e persecutório destas notifi-
cações de cancelamento de bolsa, visto que 
todos os outros bolseiros que trabalham na 
FCT e se encontram exatamente na mesma 
situação que os cinco notificados (afiliação a 
Centros ou pertença a Projetos de Investiga-
ção, ou seja, a prática de atividades de inves-
tigação não remuneradas) não receberam 

Breves

até à data qualquer notificação – seis sema-
nas volvidas.

A situação demonstra os graves proble-
mas que temos na cultura de alguns diri-
gentes que não sabem lidar com as gerações 
mais qualificadas. Temos uma geração de sé-
culo XXI com dirigentes que parecem saídos 
da Inquisição do século XVII.

A liberdade para fazer investigação está 
inscrita na Constituição

O SNESup irá avançar com queixa para o 
Provedor de Justiça, para a Inspeção Geral de 
Educação e uma exposição para os diversos 
partidos políticos, sendo fundamental que es-
tes tomem posição. Nenhum partido pode estar 
de acordo com esta atuação da Direção da FCT.

Gostaríamos que o MCTES também agis-
se, mas tendo em conta a inação na situação 
de abuso nos docentes sem remuneração, já 
todos esperamos muito pouco. A ligação en-
tre o ministério e a Direção da FCT faz temer 
o pior. A credibilidade do Ensino Superior e 
Ciência não se coaduna com estas práticas.

ALTERAÇÕES AO DECRETO -  LEI 45/2016 
APROVADAS
O SNESup continua a bater-se pelas condi-
ções dos docentes e investigadores. 

A comprová-lo as recentes e substanciais 
alterações ao Decreto-Lei 45/2016, em linha 
com as propostas apresentadas pelo SNESup.

Cumpre sublinhar o apoio que tivemos, 
mas igualmente registar o deliberado isola-
mento a que o PS quis entregar-se, compro-
vado por diversas votações. 

A responsabilidade de PSD, BE, PCP e CDS 
demonstra, cada vez mais, que o Ensino Su-
perior e Ciência é um espaço de amplos con-
sensos positivos para o país.

Foi aprovada a alteração proposta pelo BE 
que permite a inclusão dos docentes cujos 
contratos estava em tramitação a 1/9/2009.

Aprovou-se a proposta do BE que permite 
a transição para a categoria de Professor Ad-
junto daqueles que obtiverem a qualificação 
necessária.

Também foi aprovada a proposta do PCP 
que permite a inclusão dos docentes que se 
encontravam em situação de dispensa por 
Bolsa.

Foi aprovada a proposta do BE que permi-
te o ingresso por provas públicas para aque-
les que têm 15 anos de serviço (algo que cons-
tava na proposta negocial inicial do MCTES, 
mas que alguém resolveu colocar como vin-
gança, aumentando para 20 anos). Foi tam-
bém aprovada a proposta deste partido de in-
clusão na carreira dos docentes que concluí-
ram a sua qualificação mas cujos contratos ti-
nham terminado.

Conseguiu-se, também, que constasse a 
possibilidade de dispensa ou redução de ser-
viço, por decisão do órgão legal e estatuta-
riamente competente, proposta pelo PS, ain-
da que, como referiu a deputada Margarida 
Mano (PSD) tal já fazia parte do quadro legal 
vigente (e é bom que nas instituições se per-
ceba que a autonomia pode e deve ser utiliza-
da para o bem).

E, por fim, repôs-se a legalidade e o cum-
primento da Lei de Orçamento de Estado, 
através da aprovação da proposta do PCP de 
revogação do artigo 7°.

A ação dos deputados Duarte Marques e 
Margarida Mano (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS) 
permitiu articular pontes sob o signo da res-
ponsabilidade.

O trabalho político intenso do deputado 
Luís Monteiro (BE) e a intensidade da deputa-
da Ana Virgínia Pereira (PCP) permitiu o aco-
lhimento das propostas do SNESup e a melho-
ria considerável deste diploma.

Esta é uma enorme vitória da justiça, do 
grande esforço de qualificação dos docentes, 
e do próprio Ensino Superior que sai reforça-
do e estabilizado.

É também uma vitória dos (poucos) diri-
gentes que tiveram a coragem e o discerni-
mento de cumprir a Lei do Orçamento de Es-
tado quanto à colocação dos colegas já douto-
rados na categoria Professor Adjunto. 

Uma palavra também de saudação aos 
muitos docentes que, não estando em causa 
com este decreto-lei, enviaram mensagens 
para a Assembleia da República em solidarie-
dade com os colegas.

Mais uma vez, muito poderia ter sido con-
seguido se houvesse outra postura negocial 
da parte do MCTES.
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ISABEL MENEZES

Universidade 
do Porto

Começo pelo princípio: sou contra o 
regime fundacional em especial naquilo 
em que significa cedência a uma certa 

visão de gerencialismo do ensino superior 
público. Et pur… Nos últimos oito anos fui 
membro de um conselho geral de uma uni-
versidade com estatuto fundacional. Fui, até, 
membro de uma comissão que deu um pare-
cer positivo à continuidade da U.Porto no 
regime fundacional num momento em que 
um governo, que cortava no financiamento 
do ensino superior, esperava uma avaliação 
negativa para se sentir legitimado para cortar, 
também, o estatuto funda-
cional das universidades e 
criar… não se sabia o quê. 
Por isso, e naquele con-
texto, fui favorável à conti-
nuidade do estatuto funda-
cional.

A promessa que o esta-
tuto fundacional trazia 
para as universidades era 
a de uma maior autonomia 
de gestão, acompanhada 
de fundos muito significativos para apoiar a 
investigação. Como é sabido, a transferência 
desses fundos nunca se concretizou. A maior 
autonomia parece ter-se traduzido na maior 
agilidade na gestão patrimonial, na medida 
em que as decisões agora não carecem de 
autorização do governo, mas apenas do conse-
lho de curadores. Mas a maior autonomia de 
gestão traduziu-se, essencialmente, na aplica-
ção de regras mais penalizadoras nos contra-
tos de pessoal. Por exemplo, na Universidade 
do Porto, tem crescido o número de contra-
tos de trabalho em regime privado, em espe-
cial nas contratações de pessoal não docente 
e de docentes convidados. Esta alteração ser-
viu, também, como argumento para refazer e 
recalcular o contrato de trabalho de docentes 
convidados, precarizando ainda mais as con-
tratações existentes e assumindo como base 
de trabalho docente um horário semanal de 

16 horas – em clara violação dos pressupostos 
de um máximo de 12 horas de serviço docente 
que sempre foi distintivo do ensino na univer-
sidade. Ou seja, e como tantas vezes acontece, 
o estatuto fun dacional permitiu que a ges-
tão das universi dades, das faculdades e dos 
departamentos – incluindo-se aqui a U.Porto 
mas também, como se pode ver nos respeti-
vos relatórios de avaliação do regime funda-
cional, a Universi dade de Aveiro e o ISCTE – 
fosse ‘forte com os fracos’, aplicando diligen-
temente regras mais limitadoras dos direitos 
de quem tra balha, mas reclamasse pouco a 

aplicação da lei no que 
concerne aos contratos de 
finan ciamento aprovados 
pela tutela, o que, claro, 
equi valeria a ser “forte 
com os fortes”.

Posto isto, o regime fun-
dacional chama a atenção 
para aspetos nucleares da 
gestão universitária que 
deveriam merecer a maior 
atenção. Ou seja, mesmo 

do “lado contrário”, a minha experiência per-
mitiu constatar que há uma substancial neces-
sidade de mudança na gestão das instituições 
de ensino superior. É hoje evidente que há 
uma chocante falta de autonomia na gestão 
das universidades. Isto não significa que deva 
existir falta de escrutínio público ou de exi-
gência de transparência de procedimentos. 
Quero ser, quanto a isto, muito clara: as uni-
versidades devem prestar contas, transparen-
tes e inequívocas, da forma como gastam os 
dinheiros (essencialmente) públicos que lhes 
são atribuídos ou para que concorrem em 
concursos competitivos. Mas, essa prestação 
de contas não deveria significar a obrigatorie-
dade de um “visto prévio” que é o que acon-
tece agora em muitas das decisões (por exem-
plo, vender ou comprar um edifício), mesmo 
com o estatuto fundacional. Ou seja, as uni-
versidades são claramente menorizadas pela 

 “É hoje evidente que 
há uma chocante 

falta de autonomia 
na gestão das 

universidades”

O ESTATUTO FUNDACIONAL –  
UMA PERSPETIVA A PARTIR 
DO LADO CONTRÁRIO

tutela e a sua efetiva capacidade de tomada 
de decisão é francamente limitada. Por isso, 
parece fazer especial sentido relembrar a lei 
de Sayre: há muitas e emocionalmente inten-
sas discussões de política académica … porque 
aquilo que está em jogo tem um valor baixo. 
As universidades, com ou sem estatuto funda-
cional, e de forma especial nos últimos anos, 
são colocadas perante a situação paradoxal 
(e quase impossível) de encontrar novas fon-
tes de financiamento, atrair novos públicos e 
colocar os seus diplomados num mercado de 
trabalho em desvanecimento e precarização, 
mas tendo de, a cada momento e como no jogo 
infantil, perguntar à tutela: “Minha mãe, dá 
licença?”.

Adicionalmente, e também para ser clara, 
os problemas trazidos pelo estatuto funda-
cional (e pelo RJIES) não resultam do envol-
vimento de pessoas de fora da universidade 
na gestão universitária. Pelo contrário: o 
maior problema não é quando essas pessoas 
se envolvem de forma comprometida e inte-
ligente na gestão, mas quando se inibem de o 
fazer. Um envolvimento comprometido e inte-
ligente reconhece a especificidade das uni-
versidades, e traz uma visão de fora que tam-
bém é salutar para pensar o que está dentro. 
Trazer essa visão não é tentar “controlar” os 
universitários, nem mimetizar processos de 
gestão de instituições privadas. Esse envolvi-
mento atende à natureza essencialmente libe-
ral e radical da universidade, como espaço de 
profunda liberdade e motor de transforma-
ção social. A universidade sendo “isto” desem-
penha um papel único e nuclear no nosso 
mundo, que nenhuma outra instituição está 
em condições de assumir. Quem vem de fora 
reconhece, por vezes mais até do que quem 
está de dentro, esse caráter distintivo que tem 
de ser preservado. A minha experiência pes-
soal atesta, aliás, a generosidade do envol-
vimento de muitas pessoas que têm dado o 
melhor do seu esforço, tempo e inteligência 
ao serviço da U.Porto, tanto no conselho geral, 
quanto no conselho de curadores. 

Finalmente, e do meu ponto de vista, é o 
RJIES, e não o estatuto fundacional, que criou 
os maiores problemas na democraticidade 
e representatividade das universidades. Foi 
esse o normativo que limitou a participação 

democrática e reforçou a hetero-determina-
ção da estrutura orgânica das universidades. 
O RJIES limitou e concentrou poderes, perso-
nalizou o exercício do poder e limitou, entre 
outras coisas, o colégio eleitoral que elege o 
Reitor. Abriu a possibilidade de que, numa 
faculdade, a liderança em todas as suas com-
ponentes esteja concentrada numa única pes-
soa – com vantagens incompreensíveis. Os 
modelos colegiais que diversificam o exercí-
cio do poder e exigem 
a partilha e colabora-
ção entre atores diver-
sos maximizam não 
apenas a democratici-
dade, mas também a 
qualidade das próprias 
decisões a tomar.

É ainda extrema-
mente curioso que, 
num momento socio-
-histórico em que se 
defendem, cada vez 
mais, soluções personalizadas e localmente 
construídas para lidar com fenómenos com-
plexos, se insista num modelo de governa-
ção único a aplicar a todas as universidades. 
Neste caso, aliás, esse modelo na lógica do 
“pronto-a-vestir” deixa pouca ou nenhuma 
margem de manobra para que as universi-
dades encontrem modos de se governar que 
lhes façam sentido.  Também aqui as discus-
sões são intensas… porque há pouco a decidir. 
O que faz falta é, do meu ponto de vista, uma 
revisão do RJIES que garanta a autonomia efe-
tiva das universidades desde que garantidos 
dois pressupostos absolutamente essenciais: 
(1) uma estrutura de governação com equi-
dade na participação, democraticidade dos 
procedimentos e escrutínio do exercício dos 
vários poderes no interior das instituições – 
assumindo que, numa democracia, as institui-
ções de ensino superior têm a obrigação de se 
comportarem de forma genuinamente demo-
crática; (2) a prestação, continuada e rigo-
rosa, de contas para garantir a transparên-
cia e bom uso dos dinheiros públicos, sabendo 
nós que esta é, também, um condição nuclear 
para gerar a confiança que sustenta a própria 
democracia.

 “...é o RJIES, e não o 
estatuto fundacional, que 

criou os maiores problemas 
na democraticidade e 

representatividade das 
universidades.”
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A transformação das instituições de en-
sino superior públicas em fundações 
públicas de direito privado está pre-

vista no Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES – Lei nº 62/2007). Essa 
transformação foi concretizada em 2009 nas 
Universidades do Porto e de Aveiro e no ISC-
TE-Instituto Universitário de Lisboa, tendo 
a Universidade do Minho passado para este 
regime em 2016 e estando previsto que o mes-
mo acontecerá com a Universidade Nova de 
Lisboa em 20171. Trata-se do surgimento de 
uma espécie de privatização das universida-
des, através de um estatuto jurídico híbrido 
(a universidade-fundação é pública mas com 
concessões ao direito privado) cujos contor-
nos são pouco claros mesmo para os próprios 
juristas.

Considerando, por um lado, a orientação 
política atual de incentivar a passagem ao 
regime fundacional das universidades públi-
cas e mesmo de institutos superiores poli-
técnicos públicos e, por outro lado, que a 
operacionalização deste regime nas três uni-
versidades-fundação acima mencionadas já 
permite fazer uma avaliação das respetivas 
implicações práticas, o SNESup (com base nas 
preocupações e constatações transmitidas por 
numerosos docentes e investigadores) faz um 
balanço crítico da implementação do regime 
fundacional destacando três aspetos:

1. Nas universidades-fundação têm sido 
identificadas situações nas quais um mesmo 
docente pode ser contratado sucessivamente 
ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas (LGTFP) e do Código de Trabalho 
CT), sendo forçado a transitar de um enqua-
dramento legal para outro, com prejuízo da 

estabilidade do vínculo contratual do pró-
prio. Noutros casos, a progressão para uma 
outra categoria profissional aprovada em con-
curso público só é possível se o docente acei-
tar passar a ter contrato ao abrigo do CT e não 
da LGTFP. Estas situações constituem exem-
plos dos efeitos negativos do regime fundacio-
nal no que respeita à contratação de docentes 
e investigadores, tendo-se vindo a acentuar 
o crescimento da precarização do emprego e 
passando a coexistir carreiras paralelas numa 
mesma instituição. Esta situação prejudica, 
no plano individual, os 
docentes que se encon-
tram em situação precá-
ria e, no plano coletivo, 
enfraquece a coesão orga-
nizacional no interior das 
instituições.

Neste contexto, o 
SNESup defende que 
todas as contratações 
devem enquadrar-
-se clara e inequivoca-
mente no Estatuto da 
Carreira Docente Uni-
versitária (ECDU), res-
peitando as cargas horárias e funções pro-
fissionais previstas nesse enquadramento 
jurídico. Para efeitos de progressão, atra-
vés de mudança de categoria profissio-
nal, deve ser mantido o enquadramento da 
LGTP para aqueles docentes que assim o 
pretenderem.

2. Nas universidades-fundação têm vindo 
a verificar-se limitações à participação dos 
docentes e investigadores nas decisões 
sobre os respetivos modos de organização 

1
Processo, entretanto, 
concretizado (nota do 
editor)

POSIÇÃO DO SNESUP
SOBRE O REGIME FUNDACIONAL 

e funcionamento, adotando-se modelos que 
reduzem a democraticidade interna das insti-
tuições. No regime fundacional o poder deci-
sório fica nas mãos de muito poucos, sendo 
o Conselho de Curadores um órgão funda-
mental de governo cujos membros depen-
dem de nomeação pelo Reitor e podem ser na 
sua maioria externos às próprias universida-
des. Esta é mais uma implicação negativa do 
regime fundacional, pois acentua a tendên-
cia para se reduzir a democracia interna na 
governança das instituições e confere poder 
excessivo a atores exteriores ao ensino supe-
rior nos órgãos responsáveis pela tomada 
de  decisão sobre orientações estratégicas do 
ensino, aprendizagem e investigação nas uni-
versidades.

Neste contexto, o SNESup defende que 
é crucial promover a democraticidade 
interna nas universidades e institutos supe-
riores politécnicos, favorecendo a participa-
ção de todos os profissionais nas decisões 
estratégicas das instituições de ensino supe-
rior. Importa respeitar e incentivar a exis-
tência de processos de audição sindical e 
consulta pública, criando condições para a 
participação dos docentes e investigadores 
na tomada de decisões que afetam a organi-
zação das universidades e politécnicos.

3. Uma das vantagens apontadas por 
aqueles que defendem o regimenfundacional 
é o alargamento da autonomia financeira e o 
acesso a novas fontes de financiamento e for-
mas de investimento. Sublinhe-se, porém, que 
a dependência de financiamentos externos 
não-estatais pode condicionar as opções das 
instituições de ensino superior em matéria 
de ensino e investigação, com prejuízo das 

suas missões, enquanto instituições públicas 
que prestam serviço à sociedade no seu todo. 
Acrescente-se, ainda, que a dependência dos 
fundos estruturais europeus que sustentam 
cada vez mais a ciência acentua as fragili-
dades do sistema, criando uma situação de 
debilidade geopolítica para o Sistema Cientí-
fico e Tecnológico Nacional.

Neste contexto, o SNESup defende que o 
modelo de funcionamento das instituições 
não pode justificar o subfinanciamento 
estatal no ensino superior que se vem veri-
ficando na última década em Portugal, pois 
tal situação condiciona a liberdade acadé-
mica individual e coletiva inerente às fun-
ções de ensinar e investigar nas universida-
des e politécnicos que constituem o sistema 
educativo público.

O SNESup rejeita assim o modelo fundacio-
nal, considerando que temos vindo a assistir 
a uma crescente precarização do trabalho no 
ensino superior e a uma estagnação generali-
zada das carreiras dos docentes e investigado-
res, defendendo que em todas as universida-
des e politécnicos, é crucial e premente que: 
sejam implementadas medidas que invertam e 
impeçam a precariedade de docentes e investi-
gadores, respeitando também os princípios da 
equidade e proporcionalidade;

• seja foram concretizadas;
• sejam tomadas medidas que invertam a 
tendência de envelhecimento etário dos 
docentes de ensino superior que se tem 
vindo a acentuar nos últimos anos.

 
A Direção do SNESup
em Dezembro de 2016

“Neste contexto, o 
SNESup defende que 
é crucial promover a 

democraticidade interna 
nas universidades e 
institutos superiores 

politécnicos”
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FUNDAÇÕES? 
PORQUÊ? 

PARA QUÊ?
fundacional, donde, atendendo às conside-
rações acima, nunca mais vamos sair, por-
que tal depende, exclusivamente, de quem 
está no órgãos superiores que são invariavel-
mente os defensores do regime e porque não 
há nenhum mecanismo democrático que per-
mita que a nossa voz seja ouvida e a nossa opi-
nião tida em conta. 

Depois de várias Universidades terem pas-
sado ao regime fundacional  é interessante 
verificar que, quando se fala nele, há 2 tipos 
de reacções:

a) A dos membros dos órgãos superiores 
das universidades que afirmam perempto-
riamente que as respectivas universidades 
beneficiaram com a passagem a fundação 
e sublinham uma série de vantagens e coi-
sas que se podem fazer sob esse regime,

b) A da generalidade dos docentes e 
funcionários que não são nada entusiastas 
e afirmam não terem verificado nenhuma 
alteração positiva com significado.
Não é fácil encontrar exemplos de coisas 

positivas que possam ser feitas sob o regime 
fundacional e que não pudessem ser feitas no 
regime antigo. As supostas vantagens são coi-
sas como “reger-se pelo direito privado no que 
respeita à gestão  do seu pessoal docente”. Isto 

O caminho para as fundações não é mais 
do que a meta de um processo desen-
cadeado pelo RJIES que tem como ob-

jectivo fundamental retirar a generalidade 
dos docentes da gestão das faculdades. Com 
efeito, as mudanças então introduzidas fize-
ram com que apenas um número reduzido de 
pessoas esteja a par da vida das faculdades. 
Como são essas pessoas que elegem os órgãos 
superiores da universidade, o afastamento é a 
consequência lógica: é o “centralismo pseudo-
-democrático” em que não há necessidade de 
prestar contas a eleitores porque eles desapa-
receram. Este afastamento levou a FCT a uma 
situação de alheamento e sonolência, até sur-
gir a notícia da passagem a fundação. Aí a FCT 
regressou à vida e manifestou, de forma ine-
quívoca, o que achava do processo. Mas, isso 
não trouxe nada de particularmente útil por-
que os “representantes da FCT” no Conselho 
da Universidade estiveram a leste da  vontade 
da Faculdade, a fundação avançou e, mais 
grave ainda, a FCT regressou à modorra ante-
rior, aceitando pacificamente essa conversão. 
Sendo a FCT a maior faculdade da UNL, será 
que não teríamos força, se tal quiséssemos, de 
parar o processo? E que tal sair desta UNL?

Agora estamos no famigerado sistema 

MANUEL 
ORTIGUEIRA

significa “deitar para o caixote do lixo” a mais 
importante lei alguma vez feita para o ensino 
superior: o ECDU que sempre foi considerado 
uma pedra no sapato da maioria dos minis-
tros que tiveram tutela sobre o Ensino Supe-
rior. No documento “O Processo de Transfor-
mação Fundacional da Nova” lê-se: “Existirá, 
em paralelo com este sistema, um outro, com 
um regime em que a contratação será em 
regime privado, com base em regulamentos 
que serão elaborados tendo como princípios 
as regras da contratação pública. Esse será 
o regime para o pessoal não docente contra-
tado depois da passagem ao regime fundacio-
nal (embora a possibilidade da manutenção 
da contratação pública ainda esteja em aná-
lise).“ Alguém acredita que se se seguirão o 
ECDU e as carreiras nele consignadas? E que 
não haverá entradas “pela porta do cavalo”? 

Quando se lê a legislação associada ao 
regime fundacional e se interpreta à luz dos 
objectivos do RJIES fica-se com a sensação de 
que a fundação não é mais do que um prolon-
gamento do objectivo implícito: retirar a gene-
ralidade dos docentes do caminho da gestão.  
O regime fundacional traz um reforço deste 
processo: haverá um número restrito de pes-
soas que se irá perpetuar na gestão, aten-
dendo à forma, de cima para baixo, como as 
coisas se irão processar. Com efeito, não se 
vislumbra nenhuma acção de controlo sobre 
o Conselho de Curadores: não temos nenhuma 
palavra a dizer, nem sobre a nomeação, nem 
sobre a sua acção. No documento “O Regime 
Fundacional e a Universidade Nova” afirma-
-se no ponto 2-a): “Os estabelecimentos de 
ensino superior das universidades públicas 
de natureza fundacional têm estatutos pró-
prios, aprovados pelo Conselho de Curado-
res da fundação, sob proposta de uma assem-
bleia estatutária (conforme previsto no artigo 
172.o do RJIES), estando esses estatutos sujei-
tos a homologação pelo ministro da tutela, nos 
mesmos termos que os estatutos das demais 
universidades públicas.” Isto significa que não 
temos uma palavra a dizer sobre os estatutos 
que nos irão reger. 

Tudo isto não passa de uma privatização 
encapotada.
 

DO MILAGRE 
DO REGIME 
FUNDACIONAL: 
A ESPERA EM VÃO
Abordagem sem tergiversações

Foi-me pedido um testemunho sobre o 
regime fundacional, baseado no experi-
mento pessoal. É isso que vou fazer, sem 

procurar um estilo discursivo, propício a con-
vencer os outros e a trazê-los como prosélitos 
para o meu campo. O propósito de convenci-
mento cheira-me a colonização; e esse chapéu 
não vai bem à cabeça de um universitário.

Não é minha intenção cometer qualquer 
ofensa; pretendo apenas proceder a um rela-
to, qual diagnóstico inspirado na convicção de 
que os males detetados podem ser curados, 
conquanto tomemos os remédios apropriados. 
Logo, não se pode poupar no verbo.

Vivemos uma era de mistificações e fugas à 
verdade. Ela intima-nos a tratar os problemas 
sem concessões e paninhos quentes, a abordá-
-los com a radicalização correspondente à agu-
da gravidade que eles encerram, e aos impera-
tivos da cidadania.

Quando se ouve o presidente do Conse-
lho de Curadores de qualquer IES (Institui-
ção do Ensino Superior) fazer o balanço da 
experiência do regime fundacional, assiste-se 
a um ingente esforço e a uma repetição enfa-
donha de palavras levianas e inócuas. A len-
galenga é confrangedora, culmina numa mão 
cheia de nada e noutra de coisa nenhuma. 
Não passa do desfiar de um rosário de pífias 
justificações para o facto de, até ao presente, 
não terem sido alcançados resultados tangí-
veis; e para aquecer a manutenção da espe-
rança de que o futuro trará a realização das 
promessas por cumprir.

Eis uma falácia, ao serviço da despudorada 
alienação, porquanto os paladinos do regime 

JORGE 
OLÍMPIO BENTO

Professor 
Catedrático 
Jubilado da 
Universidade 
do Porto
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Lembro-me bem desse facto. O reitor con-
vocou todos os órgãos dirigentes das faculda-
des para o salão nobre da reitoria. A quase tota-
lidade dos presentes (mais de 95%) votou con-
tra a passagem a fundação. Isso não obstou que 
o reitor, com o apoio do Conselho Geral, levas-
se a metamorfose avante. Eis mais uma prova 
de que a existência do Conselho Geral (com as 
prerrogativas que possui, sobressaindo a da es-
colha do reitor) e do regime fundacional revela 
a destruição da democracia nas IES. Também 
aqui se transformou em pós-democracia; o po-
der de uma minoria é exercido sem a comuni-
dade académica e, não raras vezes, contra ela.

2. “A vida não presta sem milagres. E, para os 
haver, é necessário que alguém acredite ne-
les.” Esta asserção, da lavra de Miguel Torga, 
aplica-se ao regime fundacional. Mas é só na 
aparência, porquanto não se afigura credí-
vel que os paladinos de tal regime acreditem 
na panaceia milagreira, por eles a toda a hora 
propalada. 

O que os moveu e move não são os argu-
mentos que publicitam. O fito é o de abrir uma 
(terceira) via, para escapar a constrangimentos 
legais, que obrigam a gestão da coisa pública, 
e implementar a visão managerialista. Acres-
ce, julgam eles, a possibilidade de ter à mão 
mecanismos mais flexíveis para a celebração 
de contratos de trabalho com baixos salários e 
precariedade. 

Isto não se compagina com a idoneidade 
inscrita no código genético de uma IES e no 
imaginário perfil dos seus dirigentes. Como ro-
tular o ato de contratar para funções públicas 
a coberto do direito privado, com o intuito de 
sonegar o acesso à ADSE e ao suplemento para 
refeição?! Pasmo com o à-vontade desta gente: 
esquece tão facilmente que nem tudo o que é 
legal tem legitimidade moral, e que a legalida-
de de muitos procedimentos é questão de po-
der e não de justiça! Será apenas esquecimen-
to ou, antes, uma expressão das lacunas da sua 
formação? Venha o diabo e escolha.

De resto, esta metodologia faz parte do ar-
senal neoliberal de estratagemas, receitas e re-
formas estruturais, com as intenções e conse-
quências sobejamente conhecidas.

A estória do regime fundacional não con-
tém nada de encantar. Integra-se no nevoei-
ro do cinismo que se apoderou da política, em 
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geral, e da universitária, em particular, na úl-
tima dúzia de anos. Abundam cenas de farsa, 
mentira e tragédia. Dir-se-á que esta aprecia-
ção se enreda em juízos de intenções. A reali-
dade não mente, a desgraça habita o presente 
e lança tentáculos de ruína para o futuro.

Os agentes e serventuários do economês e 
financês tomaram as rédeas do mando em to-
dos os setores. Na universidade, não conten-
tes com o golpe desferido pelo Processo de Bo-
lonha, decidiram transformá-la em empresa 
e numa fronda do mercado e do mundo dos 
negócios, sujeitá-la, para tanto, aos ditames do 
‘managerialismo’.

O empreendimento tinha que respeitar a 
legalidade, para que a eventual contestação 
não surtisse grande efeito. E foi exatamente 
por aqui que os inteligentes começaram, im-
pondo a famigerada lei do RJIES. Com ela as-
sestaram várias cajadadas: liquidaram a de-
mocracia na universidade, introduziram nes-
ta forças externas, manifestas ou ocultas, e en-
tregaram-lhes a governança. Não era ainda su-
ficiente, havia que tomar cuidado para não en-
grossar a oposição! Introduziram a treslou-
cada ‘competitividade’ e uma burocracia asfi-
xiante das pessoas, tirando-lhes espaço para se 
aperceberem do laço que estava sendo tecido à 
volta do seu pescoço. 

Os bispos do ‘reformismo’ não descuraram 
nada. Vai daí, instalaram no palco mediático 
uma orquestra, bem afinada, que tocava loas 
à ‘inovação’, e abafava as vozes do coro da dis-
cordância e resiliência. 

O cortejo prosseguiu a marcha triunfan-
te. O orçamento das universidades, que já era 
escasso, foi drasticamente reduzido, ficando 
muito aquém do necessário para pagar os salá-
rios dos docentes e funcionários. Mas não ha-
via mal algum nisso, proclamavam os cruza-
dos do ‘aggiornamento neolibelês’ da alma ma-
ter! Esta podia gerar receitas próprias na or-
dem de 50% dos fundos necessários para co-
brir o seu funcionamento! A passagem a fun-
dação seria a ponte para essa margem. Para 
não falar no infalível ‘empreendedorismo’. A 
toda a hora, os altifalantes difundiam extasia-
dos o discurso tonitruante.

3. Acreditem, assisti a sucessivas sessões de 
venda de tais ilusões, em festivais e récitas de 
teor religioso. Ouvi e vi um reitor apregoá-las, 

com insuperável entusias-
mo, ao Presidente da Repú-
blica de então. O paraíso es-
tava ao virar da esquina! E 
qual foi o resultado?

As faculdades viram-se 
forçadas à conversão em fá-
bricas de cursos para tudo 
e para nada, por grosso ou 
atacado, costurados para os 
mais diversos fins, impin-
gindo gato por lebre.

Quão salvífica evolução 
e solução! O importante era obter dinheiro, a 
qualquer custo, para garantir a sobrevivência; 
e para que as eminentíssimas criaturas vissem 
confirmada a veracidade dos dogmas prega-
dos do alto dos púlpitos sagrados.

Obviamente havia óbices de peso nesse ca-
minho. Para manter tanto curso e cursilho em 
funcionamento, os docentes do quadro não 
bastavam. E para que o dinheiro provenien-
te do OE e do orçamento privativo chegasse, 
era imperioso conter as despesas. Nada que as 
mentes laboriosas não pudessem contrariar; 
para todos os empecilhos foram inventadas 
respostas conformes à vontade do freguês. A 
progressão nas carreiras foi congelada e recor-
reu-se à contratação de jovens docentes, com 
vencimento a tempo parcial, embora muitos 
deles com dedicação exclusiva à instituição. 
Alguns foram mesmo contratados a 0%! Tudo 
legal, à luz das normas em vigor na caserna! 
Essa gentalha tinha a espada de Dâmocles pen-
dente sobre o pescoço: podia ser removida e 
atirada para o desemprego; ‘convinha-lhe’ por-
tanto comer e calar o que lhe punham à frente! 

O arsenal de soluções éticas e inteligentes 
era vasto. Não faltaram figuras proeminen-
tes a recomendar a redução das aulas presen-
ciais, e o recurso a estudantes de doutoramen-
to para assegurar a lecionação graciosa. A re-
comendação foi auspiciosamente recebida por 
muita gente, uns porque dar aulas é uma ma-
çada, outros porque tinham mais que fazer, 
e lecionar bem ou mal tanto faz para vencer 
concursos de ascensão na carreira. 

Pois, é, os fins justificam os meios! Tudo 
valia e tinha que ser ‘rentabilizado’; tudo era 
bem-vindo, inclusive a nova versão da escra-
vatura, para cumprir o cavernícola projeto do 
economicismo ideológico. Não resisto, por me 

“Quando os que mandam 
perdem a vergonha, os 
que obedecem perdem o 

respeito.”
Cardeal Retz (1613-1679)

fundacional sabem bem as motivações e fina-
lidades que presidem ao modelo! Ora, a alie-
nação intencional é infamante em todas as 
circunstâncias; no caso das IES, ela sobe de 
tom e agravo, por visar pessoas que, assim é 
suposto, devem ter a alma acesa e a consciên-
cia acordada. 

O despautério é tanto que me obriga a tra-
zer à colação o seguinte: há experimentações 
abusivas; não deviam ser feitas, nem nos ani-
mais, nem, muito menos, nas pessoas e nas ins-
tituições. Incluo neste experimentalismo per-
verso a transformação das IES públicas em 
fundações. 

A discussão em torno do regime fundacio-
nal vale como uma radiografia do estado da 
democracia e da justiça social nas IES, o que 
inclui forçosamente um olhar sobre o RJIES-
-Regime Jurídico das Instituições do Ensino Su-
perior.

Estória e cenário 
deprimentes

1. O título deste depoimento diz tudo: a 
adopção do estatuto de fundação por algumas 
IES foi festejado por um foguetório promis-
sor de extraordinários milagres. Até agora ne-
nhum se realizou; mas realizou-se tudo quan-
to de funesto trazia no bojo, e era de fácil pre-
visão. Dito de modo cru, o embuste gerou os 
efeitos ínsitos na sua congeminação: as insti-
tuições converteram-se em caixa-de-ressonân-
cia e propagação do ‘mainstream’ mercadoló-
gico, perderam autonomia e independência, 
conformaram-se a um Orçamento de Estado 
insuficiente para o cumprimento decente da 
sua missão. As IES viram-se forçadas a lutar 
pela sobrevivência, entregando-se a práticas 
que desacreditam a sua matriz de instituição, 
incumbida de praticar e irradiar princípios e 
valores de claridade, iluminadores da Cidade 
e Humanidade. 

Estava na cara que assim ia suceder. Por 
isso não foi difícil apontar os desatinos que se 
anteviam a olho nu. Porém o fanatismo ideo-
lógico sobrepôs-se à lucidez. Os detentores do 
poder decidiram a bel-prazer, inclusive contra 
a vontade expressa em assembleias convoca-
das para um pronunciamento sobre o assun-
to, como foi o caso da Universidade do Porto. 
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parecer ajustado, a citar Miguel Torga (Diário 
1940): “Tenho a impressão de que certas pes-
soas, se soubessem exatamente o que são e o 
que valem na verdade, endoideciam. De que, 
se no intervalo da embófia e da importância, 
pudessem descer ao fundo do poço e ver a po-
breza franciscana que lá vai, pediam a Deus 
que as metesse pela terra dentro.”

Como reagiu a comunidade académica? 
Como era previsível; a maioria assistiu em ati-
tude de passividade! Não faltou quem a aler-
tasse para a periculosidade da insana deriva, 
e apelasse à sua mobilização contra a ratoei-
ra colocada no seu caminho. Contudo, ela, por 
um lado, reclama-se ‘apolítica’, entende que to-
madas de posição de pendor político são rea-
ções típicas da populaça, mancham a reputa-
ção pseudointelectual, e lançam os seus paren-
tes na lama. Por outro, cuida que, para pro-
blemas de índole político-ideológica, há saí-
das técnicas. Santa crendice e ingenuidade! Ou 
será estultice, covardia, conivência e irrespon-
sabilidade?! Seja como for, sobre ela recai o 
julgamento de Max Weber (1864-1920): “Quan-
do alguém se diz neutro, é porque já tomou 
partido pelo mais forte.”

4. E hoje, para onde sopram os ventos? O clima 
mantém-se. Os números e as estatísticas conti-
nuam a ser exibidos com total indiferença pela 
realidade. O orçamento das IES é insuficiente, 
condenando algumas delas ao inexorável defi-
nhamento. A tentação para implementar ‘no-
vos’ modelos de organização (fusões de facul-
dades) não desarma; insiste-se na necessidade 
da ‘boa’ gestão e do uso ‘responsável’ dos re-
cursos existentes, para escamotear o desígnio 
de fortalecer os grandes e destruir os peque-
nos, tal e qual como na cadeia de alimentação 
do tubarão. A precariedade laboral não dimi-
nui. O investimento nas pessoas – o maior pa-
trimónio de uma instituição! – não se regista. A 
renovação do corpo de docentes e de funcioná-
rios não docentes encontra-se adiado para as 
calendas gregas. Muitos professores associa-
dos e auxiliares vão ficar estacionados no pos-
to até ao fim da carreira. Escasseiam os cate-
dráticos abaixo dos 50 anos de idade; aposen-
tam-se e os seus lugares ficam por preencher. 

A conflitualidade aumenta dentro das ins-
tituições, tornando insalubre o ambiente. Os 
reitores e dirigentes afins olvidam que lhes 

incumbe desempenhar a função, não para do-
minar e apoucar, mas para cuidar da elevação 
do nível de satisfação e identificação das pes-
soas com a instituição. Em vez disso, persiste 
o delírio da dominação e subjugação da acade-
mia, da sua genuflexão perante deuses exter-
nos.

A situação caminha, a passos largos, em 
direção à calamidade. O envelhecimento do 
corpo docente e administrativo acentua-se, a 
olhos vistos. Ao panorama de catástrofe imi-
nente assistem impávidos os reitores nomea-
dos pelo Conselho Geral, órgão saído das entra-
nhas satânicas do RJIES. Não poucos conselhei-
ros (deste órgão e do Conselho de Curadores) 
vindos de fora assemelham-se a comentadores 
e treinadores de futebol feitos a martelo. Não 
entendem nada da universidade.1 Usam o car-
go como um ornamento da sua fachada, igual 
a índios sentados na orla da floresta, para im-
pressionar os visitantes. As universidades en-
frentam dificuldades financeiras para assumir 
condignamente a sua atividade, mas não para 
suportar os doutíssimos e utilíssimos conse-
lhos. Deus é grande!

Para não esquecer: o papel 
do CRUP

1. O jornal Público, de 10.10.2012, dava con-
ta, a páginas 14, de uma reunião do CRUP   
(Conselho de Reitores das Universidades Por-
tuguesas), realizada na Covilhã no dia ante-
rior. O título rezava assim: Universidades re-
cusam fim do modelo das fundações.

Segundo a peça jornalística, os reitores 
consideraram o regime fundacional “mui-
to útil”, por garantir uma maior autonomia 
e desburocratização das instituições. Mais, 
ele tinha “revelado sucesso, (…) apontando a 
melhoria dos indicadores internacionais das 
três universidades”, que o haviam adotado. 

Sendo isto dito pelos reitores, então o regi-
me em causa é o da demagogia e da falta de 
seriedade, dada a ausência de qualquer nexo 
de causalidade entre as duas coisas. Além de 
ser branqueada a desmedida teia de buro-
cratização que, no caso da Universidade do 
Porto tinha sido implantada, a partir da tão 
benfazeja metamorfose fundacional e do tão 
enaltecido RJIES!

Apesar de insistente-
mente pedida, nunca foi 
elaborada e divulgada 
à comunidade académi-
ca uma lista dos benefí-
cios e contributos palpá-
veis e reais que a passa-
gem a fundação trouxe 
para a melhoria do funcio-
namento da UP. Ao invés, 
avolumava-se a percepção 
de que o regime fundacio-
nal serviu essencialmente 
a deliberada estratégia de 
enfraquecer e anular paulatinamente o auto-
governo das Faculdades, de destruir, sem a mí-
nima inquietude, a obra erguida por ilustres 
nomes da memória dourada da UP. A essa obs-
tinação adequavam-se a criação de um núme-
ro único de contribuinte e a centralização da 
contabilidade orçamental, escapando comple-
tamente ao controlo de cada Faculdade. Ade-
mais, mediante a prestação de contas comum 
a toda a universidade, são diluídos e, porven-
tura, passam despercebidos os gastos crescen-
tes e questionáveis da reitoria.

O texto do jornal Público referia ainda que 
o CRUP se manifestou contra eventuais altera-
ções do RJIES, porque considerava o impacto 
deste “muito positivo” e fundamental para “a 
melhoria do desempenho nacional e interna-
cional”, além de ter permitido “o aprofunda-
mento de boas práticas de gestão”.

Estas afirmações são absolutamente gratui-
tas; não se sustentam numa correlação lógica, e 
não encontram respaldo na realidade. É falsa a 
acusação de que o RJIES está inquinado de uma 
visão ideológica, que retira autonomia à uni-
versidade, tem em baixo conceito os académi-
cos e coloca ela e eles sob uma tutela estranha?

É injusto afirmar que os reitores, eleitos ao 
abrigo do RJIES, têm falta de legitimidade de-
mocrática, não exibem a garantia de represen-
tar a vontade maioritária da academia e al-
guns muito provavelmente não estariam in-
vestidos no cargo, se a eleição fosse atributo de 
um colégio genuinamente representativo da 
comunidade académica?

Não é verdade que alguns dos omnipo-
tentes Conselhos Gerais, impostos pelo RJIES, 
em vez de serem órgãos ocupados em ze-
lar pela orientação, coesão e mobilização da 

universidade, têm sido ins-
trumentos de fratura, ins-
tabilidade e tensão?

Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 
e positivamente o RJIES 
para a melhoria do funcio-
namento da universidade? 

Talvez a fé que anima-
va o CRUP sofresse um 
abalo, se os senhores rei-
tores gastassem tempo a 
ler os ensaios de Zygmunt 
Bauman respeitantes à li-

quefação da sociedade e da vida contemporâ-
neas. Quem sabe se não compreenderiam que 
tais regimes contribuem para tornar líquidas 
instituições anteriormente sólidas! 

A triste verdade é que, escorando-se na pa-
naceia fundacional e no RJIES, a Universidade 
do Porto criou regulamentos e adotou medidas 
de reorganização que aumentaram a burocra-
cia, precarizaram os vínculos laborais e depre-
ciaram o valor do trabalho dos docentes e de 
outros quadros de contratação recente, abri-
ram as portas à prestação de serviços por enti-
dades privadas (quando podiam ser assegura-
dos por recursos internos!), assim como confi-
guraram uma forma do desrespeito do contra-
to social, hoje multiplicado em Portugal. 

Este, sim, é o legado substancial, resultante 
do encantamento com a reforma fundacional 
e o RJIES! Ele é tão evidente que não escapa aos 
olhos normais de um professor e cidadão com-
prometido com a defesa do bem da universida-
de, do país e das pessoas.

2. Recentemente (31.01.2017), o jornal Públi-
co voltou a oferecer-nos um novo capítulo da 
saga fundacional, mediante a entrevista fei-
ta ao Professor António Rendas, reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa e ex-Presidente do 
CRUP. Atentemos nalgumas afirmações saídas 
da boca do entrevistado: 

Um dos tipos de incentivos a conceder a do-
centes com mérito é o de “terem menos horas 
dedicadas ao ensino e mais a projectos de in-
vestigação”! (Conclusão: a dedicação ao ‘ensi-
nar’ penaliza e não constitui tarefa nobre de 
um ‘docente’). 

E quanto a um “ensino superior” de ní-
vel “internacional”? Eis a condição bastante: 

 
“Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 

e positivamente o 
RJIES para a melhoria 
do funcionamento da 

universidade?”

1
Diga-se em abono da 
verdade: o Conselho Geral 
e o Conselho de Curadores 
também não foram criados 
para servir a universidade, 
mas para a vergar a 
interesses espúrios!
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milagres. Se adotar o regime fundacional, as-
segura a obstinada retórica, uma universidade 
passará a figurar, dentro em breve, no ranking 
das 100 melhores universidades da Europa e 
até do Mundo! Claro está, as outras universi-
dades vão ficar de braços cruzados ou a bater 
palmas à subida ao galarim do pódio olímpico! 
Isto independentemente de aceitar, sem neces-
sidade de clarificação, o conceito de ‘melhor 
universidade’, imanente aos rankings! 2

Estamos no reino das previsões infalíveis, 
como aquelas dos magos da economia e ges-
tão que prometem o bacalhau a pataco e ga-
rantem o lugar no céu por um euro e, afinal, 
nos atiram para o inferno.

Não vou acusar ninguém de má-fé ou de 
falta de honestidade intelectual. Concedo até 
que tal posicionamento é expressão da inge-
nuidade ou da rendição ao credo da teologia 
político-mercadológica dominante.

O cerne da inteligência 
assenta no ceticismo. Ora 
para os céticos como eu, 
mesmo não possuindo uma 
inteligência superior à dos 
comuns mortais, parece um 
absurdo considerar que a 
metamorfose fundacional é 
a solução infalível para che-
gar àquela meta.
2. A crítica à conversão das 
IES em fundação não pode 
ser desligada do confronto 
com o RJIES (nomeadamen-
te as funções confiadas ao 
Conselho Geral, a começar 
pela escolha do reitor). 

Na lei do RJIES estão bem expressos os 
‘princípios’ e ‘valores’ que hoje prevalecem 
numa conjuntura de condicionamento da polí-
tica pelo mercado. Eles são particularmente vi-
síveis nas declarações em favor do regime fun-
dacional. Uma valorização datada e situada de 
alguns vetores da economia e gestão sobrepõe-
-se às restantes dimensões, relegando-as para 
o caixote do lixo. O foco do cálculo económico 
e contabilístico constitui a fonte exclusiva da 
luz em moda. 

É manifesta a ambição de sonegar à co-
munidade académica o direito de sujeito ati-
vo dos rumos da instituição; e de acumular 
e centralizar o poder. A lei não escondeu o 

“Que as aulas passem, sobretudo, a ser dadas 
em inglês”! 

“O mérito pode decidir salários de profes-
sores”. 

A Universidade Nova vai integrar cerca de 
200 bolseiros de pós-doutoramento, além de ir 
buscar professores ao estrangeiro. 

Como se avalia o mérito? Donde vem o di-
nheiro para estas operações? A resposta é les-
ta e objetiva: “A flexibilidade do modelo funda-
cional permite que tudo isto seja feito”. Eureca! 

Enfim, a universidade deixou de ser palco 
da razão; triunfa nela a cegueira da mistifica-
ção. Camões estava certo: pequenos reitores 
tornam pequena uma grande instituição.

Junte-se esta lástima: o CRUP converteu-se 
em manus longa das sucessivas políticas go-
vernamentais, profundamente ruinosas da 
universidade. Alguns dos seus membros dei-
xam transparecer a sensação de que trocam a 
condição de representantes das suas universi-
dades pela de candidatos ministeriáveis. 

Ao jeito de conclusão

1. O discurso da apologia do regime fun-
dacional rebaixa a comunidade académica ao 
patamar de inferior consciência e competên-
cia críticas e racionais, à imagem de gente in-
capaz de ajuizar e questionar, apta somente 
para baixar a cabeça, reverenciar, ser servil e 
submissa e tudo aceitar de modo acrítico. Tra-
ta-a como a um indigente espiritual. 

Os discursadores assumem o papel de por-
ta-vozes e amplificadores de slogans de uma 
propaganda absolutamente ideológica, ma-
traqueada ad nauseam para impor o pensa-
mento único, para pressionar, condicionar 
e conformar as pessoas ao determinismo de 
uma alteração da configuração das IES. 

É notória a ligação à doxa da demagogia 
propagandística (com pitadas de populismo, 
habitual muleta das ditaduras), reinante no 
plano externo e interno, social e político. De 
nada adiantam os ardis da linguagem; o sol 
não se deixa tapar pela peneira! A proposta 
revê-se na ideologia financeira que hoje co-
manda os cordelinhos da política europeia e 
é responsável pela crise ética, social e moral 
que vitima a maioria da população. 

Mais, a proposta é oferecida na bandeja dos 

objetivo de corrigir o peso de órgãos com 
composição numerosa e heterogénea, pró-
prios do modelo de organização anterior. 
Acusou-os de dificultarem o funcionamento 
e a gestão das instituições e de favorecerem 
o populismo e a irresponsabilidade. O que so-
brou desses órgãos ficou reduzido ao ofício 
de castiçal numa mesa de jantar.

Os mais entrados na idade lembram-se per-
feitamente da matriz ideológica deste discur-
so; os mais novos estão a assistir à sua progres-
siva retoma. Quando um reitor, não eleito pe-
los representantes da comunidade académica, 
advoga uma ainda maior concentração de po-
deres, sob o pretexto de levar a ‘bom’ termo o 
exercício responsável da sua função, então já 
não se trata propriamente de um reitor, mas 
da deriva para um tipo de chefia que eu, por 
decoro e respeito, não vou nomear.

A alternativa à ‘democracia’ ou pós-demo-
cracia vigente, não é diminuir e suprimir a de-
mocracia; ao invés, é exercitá-la e aprofundá-la. 
Se os reitores e outros dirigentes têm da univer-
sidade uma noção de quartel militar e almejam 
modelá-la a preceito, devem enunciar isso com 
frontalidade e sem quaisquer sofismas.

3. Poderá retorquir-se que o modelo funda-
cional conheceu sucesso noutras paragens; 
logo, isso era bastante para o importar. Po-
rém um modelo não pode abstrair do seu 
ambiente original e ser transplantado, sem 
as necessárias adaptações, para um contex-
to cultural e social muito diferente. A comu-
nidade académica tinha a obrigação de estar 
de sobreaviso, porquanto o comportamento 
dos governos no tocante à implementação do 
Processo de Bolonha não diluía as dúvidas, 
nem inspirava confiança na pregação dos be-
nefícios inscritos no regime fundacional.

O milagre da conversão da água em vinho 
e da multiplicação do pão e dos peixes é obra 
da imaginação humana para exaltação da ca-
pacidade de criação divina; mas não está ao al-
cance do regime fundacional, por mais pozi-
nhos mágicos que os fantasistas lhe ponham 
em cima! Mas está a produção de efeitos ex-
postos num artigo do Times Higher Education, 
de 22 de março de 2012, com este sugestivo tí-
tulo, traduzido do inglês: Permitir que as uni-
versidades sejam dirigidas por contabilistas 
e burocratas é prejudicial para o talento e a 

produtividade dos académicos…
Sim, o regime fundacional e o conselho de 

curadores, independentemente da idoneidade 
dos seus membros, são parte de um desígnio 
mal disfarçado: contribuem para submeter as 
IES aos padrões da contabilidade e do negócio.

Antes o dinheiro comprava na igreja a al-
mofadada cadeira da eternidade. Agora ten-
ta limpar as mãos no seio, nos congressos e fa-
chadas da universidade. E impõe a esta a via 
da perversidade.

Em sínteses, este depoimento é uma espécie 
de celebração e invocação daquilo que se foi 
embora e talvez não volte mais; a não ser que 
o fogo da dignidade incendeie a alma e ação 
dos académicos. 

Há densas trevas no horizonte; são as da 
anomia, resignação e sujeição, oriundas don-
de menos se esperaria. Elas instilam o veneno 
da submissão. O medo anda por aí revigorado; 
dói ver como ele medra até dentro da universi-
dade, onde se pratica uma ignominiosa explo-
ração da jovem geração, ao abrigo do enalteci-
do estatuto de fundação!

Nos últimos anos, os reitores passaram a 
ser escolhidos segundo um modelo neoliberal 
que capturou a universidade. Naturalmente, 
eles cuidam, em primeiro lugar, da fidelidade 
a quem os nomeia e não do bem-estar da abs-
trata comunidade académica. Quem esperar o 
contrário, pode sentar-se, porque a espera será 
em vão. Se confiarem neles e nos seus ‘supe-
riores’ para remediar a situação, se cederem 
ao medo e não assumirem a coragem da con-
testação e o dever da indignação, os explora-
dos traem e tornam-se vítimas da própria trai-
ção. Erguer-se, protestar e sacudir o aviltante 
jugo da injustiça é, aqui e agora, a sua relevan-
te função e suprema obrigação. 

Não ignoro que isto dá trabalho. Só que, lem-
bra Cornelius Castoriadis (1922-1997), “é preci-
so escolher: ou descansamos ou somos livres.”

Nos meus ouvidos ressoam os versos de 
Sophia de Mello Breyner Andresen. Não que-
ro pertencer aos “túmulos caiados onde ger-
mina calada a podridão.” Que os outros se 
calem e mascarem “à sombra dos abrigos”, 
“mas tu não”! 

O alimento dos deuses é a ambrosia. O do 
Ser Humano é o cultivo da Liberdade. Fica des-
te jeito desobrigada a consciência, e reforçado 
o meu vínculo à Cidade e Universidade. 

“A alternativa à 
‘democracia’ ou pós-
democracia vigente, 

não é diminuir e 
suprimir a democracia; 
ao invés, é exercitá-la e 

aprofundá-la.”

2
David Justino (Diário 
de Notícias, 28.02.2015) 
equipara os rankings às 
“anedotas picantes”.
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CONHECER AS 
UNIVERSIDADES-
-FUNDAÇÃO

2009); um discurso mais estabelecido na repro-
dução das mesmas ideias (facilidades de ges-
tão, autonomia administrativa e financeira) do 
que na apresentação de resultados mensurá-
veis e tangíveis; a exclusão para a periferia de 
posicionamentos críticos ou não completamen-
te coincidentes com o discurso oficializado.

As organizações sindicais e estudantis tam-
bém têm procurado organizar algumas ses-
sões de esclarecimento, sendo recorrente a 
ideia de uma “privatização das organizações 
de ensino superior”, associada à possibilidade 
de aumento (livre) do valor das propinas, fle-
xibilização das relações de trabalho, transfor-
mação das carreiras académicas e de investi-
gação em contratos individuais de trabalho.

Apesar do muito que se tem falado sobre 
a transformação para este modelo denota-
-se algum desconhecimento. Aliás, de uma 
forma mais escrutinada, esta passagem (tal 
como muitas outas questões que passam pela 
universidade) parece mais marcada por uma 
reprodução em “meme” do que pela reflexão 
crítica aprofundada.

Não é que em Portugal não exista reflexão 
sobre o que é a Universidade, particularmen-
te presente na Universidade de Coimbra, pela 
mão de textos de Boaventura Sousa Santos e 
Luís Reis Torgal. Existe também reflexão na 
Universidade do Porto, nos trabalhos de José 
Ferreira Gomes (que chegou a ser Secretário 

Introdução

Num momento em que o XX Governo Consti-
tucional do Partido Socialista possui um em-
penho renovado na transformação das organi-
zações de ensino superior portuguesas para o 
modelo fundacional, é importante que se pos-
sa ter um conhecimento mais aprofundado.
Já passaram dez anos desde a publicação da 
Lei 62/2007 (que instituiu o RJIES) e trouxe 
para Portugal as ditas “Instituições de Estatuto 
Legal Independente” (designação que foi esco-
lhida como preferencial para este tipo de orga-
nização – OCDE, 2003).

Depois da implementação política assis-
tiu-se à adesão voluntarista e simultânea das 
Universidades do Porto, Aveiro e ISCTE em 
2009. Posteriormente, o modelo manteve-se 
adormecido ao longo do XIX Governo do PSD 
e CDS-PP, para ressurgir já em final de man-
dato, pela mão da Universidade do Minho.  
Atualmente, o ímpeto do Governo levou à pas-
sagem da Universidade Nova de Lisboa e está 
iminente o debate sobre a transformação da 
Universidade de Coimbra. 

Neste novo fôlego têm surgido algumas ses-
sões de esclarecimento, promovidas pelas di-
reções das organizações universitárias e poli-
técnicas. Geralmente, são sessões que mantêm 
os mesmos sintomas: a procura de presença 
de binómios poder-prestígio, com a participa-
ção acentuada de dirigentes (o famoso “síndro-
ma das pessoas muito sérias” – vide Krugman 

de Estado do Ensino Superior no XIX Gover-
no), Alberto Amaral e Pedro Teixeira (sendo 
que o CIPES se mantém como um dos princi-
pais centros de investigação dedicado ao Ensi-
no Superior). Contudo, tem dominado a visão 
que emana do Instituto Superior Técnico, so-
bretudo pela ação ministerial de José Mariano 
Gago e mais recentemente de Manuel Heitor, 
sem esquecer a ação sindical de João Cunha 
Serra (na sua já longa coordenação do setor de 
Ensino Superior da FENPROF).

O SNESup tem também procurado contri-
buir, quer com a reflexão original produzida 
em 2009 e que se centrou bastante na ques-
tão das carreiras e das hipóteses oferecidas 
pela contratação ao abrigo do Código do Tra-
balho, quer, mais recentemente, pela tomada 
de posição da sua Direção e do Conselho Na-
cional rejeitando o mo-
delo fundacional.

A consciência crítica 
destas reflexões, a sedi-
mentação de conheci-
mento do que são os es-
tudos sobre o Ensino Su-
perior e a universida-
de, a sua capacidade de 
abrir novas perspetivas 
e ascensão dessas visões 
a um desempenho pelo poder, determinam a 
possibilidade de futuro, sendo que aqui se joga 
muito também da possibilidade do país (cha-
memos-lhe “a possibilidade de emancipação”). 

Pelo contrário, a reprodução de discursos 
vigentes (sejam estes mais agarrados à res-
sonância de discursos passados, seja às hege-
monias do presente), a abordagem superficial 
e imediatista, e a hegemonia da reprodução, 
agrilhoa-nos a uma periferia (ou seja, “a inca-
pacidade dominante”).

Importa conseguir perceber de onde pro-
vém o regime fundacional, qual o quadro em 
que ele se está a implementa, qual a originalida-
de portuguesa (se é que existe) e quais as suas 
consequências. Trata-se, por isso, de colocar em 
evidência os alicerces das fundações. 

Para tal conseguirmos expor tais alicerces 
temos de abrir um pouco a perspetiva sobre 
várias modificações que têm operado à escala 
internacional, que resultam de diversas ques-
tões económicas.

Pós-choque petrolífero: 
as lógicas de crescimento

A crise global de meados dos anos 70, criou 
uma tensão adicional sobre a questão do cres-
cimento económico. Partindo de ideias de eco-
nomistas como Solow, ou Arrow (que ligam 
intrinsecamente a questão do crescimento 
económico à inovação tecnológica), acentuou-
-se a prioridade da orientação da educação e, 
sobretudo, do Ensino Superior e Ciência, num 
marco economicista. 

Tal veio a ter profundos impactos na de-
finição do propósito da universidade, já não 
num quadro de formação geral e humanis-
ta (que, note-se era ainda presente na obra 
de Milton Friedman, separando a formação 

e desenvolvimento téc-
nico-profissional, cujos 
ganhos eram evidentes 
para os seus beneficiá-
rios diretos e legitima-
vam a necessidade da 
sua participação no fi-
nanciamento, versus o 
papel humanista da uni-
versidade, que deveria 
ser, como tal, financiado 

pelo Estado), mas agora numa orientação para 
o mercado, incluindo quer a produção do co-
nhecimento num marco privado (patenteado e 
de direitos de autor), quer redefinição do obje-
tivo da formação como municiamento do mer-
cado de trabalho.

Para esta orientação contribuiu em mui-
to a inclusão da Educação no Acordo Geral so-
bre Comércio de Serviços (GATS) (Verger, 2016; 
Vlk, 2006). Esta inclusão é um claro marco no 
processo de globalização. No quadro de Ensi-
no Superior ela veio a ter consequências que 
aprofundaram o ideal neoliberal, marcando 
uma transformação de um paradigma de coo-
peração e troca cultural, para outro de compe-
tição e comercialização. Essa alteração é possí-
vel de ser verificada nas publicações da OCDE, 
que passaram sucessivamente a abordar e a fo-
car-se nas questões de mercado e competição.

Ao mesmo tempo intensificaram-se as ques-
tões de internacionalização, quer pela maior 
acessibilidade dos meios de transporte e 

“Apesar do muito que 
se tem falado sobre a 

transformação para este 
modelo denota-se algum 

desconhecimento.”

GONÇALO LEITE 
VELHO

Presidente da 
Direção do SNESup
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comunicação, quer pelo desenvolvimen-
to de programas de mobilidade suportados 
por fundos públicos, quer por um acentuar 
de migração das elites socioeconómicas para 
universidades de impacto global.

O crescimento dos BRIC veio a trazer 
uma maior pressão sobre os sistemas de en-
sino superior a nível global. Apesar da Rús-
sia possuir ainda um sistema de ensino supe-
rior herdado dos tempos da União Soviética, 
com elevados níveis de população altamente 
qualificada, assistiu-se ainda a uma procura 
da frequência de universidades com renome 
global por parte dos descendentes dos extra-
tos socioeconómicos mais elevados. Contudo, 
a maior pressão veio da Índia e China, países 
que ainda possuíam percentagens reduzidas 
de adultos com formação superior face ao to-
tal da população. Quando se percebe que a 
China possui apenas 30,16% e a Índia 23,89% 

de inscritos no ensino superior em percenta-
gem da população com idade para frequên-
cia desse nível de ensino e quando compara-
mos com os 99,52% da Coreia do Sul (em mui-
to responsáveis pelos seus avanços na inova-
ção e tecnologia), os 88,81% dos E.U.A. e os 
76,11% da Rússia, percebemos a dimensão 
de crescimento deste mercado, exponencia-
do ainda pelas tendências demográficas des-
tes países.

A expansão da rede nos países com um 
mercado mais apetecível tem acontecido 
através da criação de universidades priva-
das. Junto com esse movimento assiste-se 
à constituição de grandes grupos económi-
cos, seja de escala nacional (como a Kroton 
no Brasil, com 1,6 milhões de alunos), como 
de escala global (como a Laureate Internatio-
nal Universities, com 470 mil estudantes em 
29 países, congregando 76 instituições). Há 

Número de estudante inscritos

também a procura da utilização de novas for-
mas de comunicação, nomeadamente atra-
vés de sistemas de e-learning e utilizando o 
nome de universidades reconhecidas global-
mente.

Tudo isto configura a constituição de um 
mercado global de ensino superior, que tem 
vindo a ser produzida por um conjunto de re-
gras, práticas e orientações emanadas por or-
ganizações internacionais e implementadas 
pelos diversos estados, apesar de nem sem-
pre serem sufragadas democraticamente.

Esse caráter alicerçada numa visão de 
agenciação e competição, para a qual têm em 
muito contribuído organizações como a OCDE 
e o Banco Mundial (nomeadamente, na sua po-
lítica de Economia do Conhecimento), tem vin-
do a produzir tensões e modificações diversas, 
para as quais as Instituições de Estatuto Le-
gal Independente, procuram ser uma respos-
ta, embora ainda com vários traços de Tercei-
ra Via.

Instituições de Estatuto 
Legal Independente e 
Fundações

Em 1991, durante o mandato de um governo 
de centro-direita, a Suécia ensaia uma mudan-
ça de estatuto de uma das suas universidades. 
Após um processo que demorou 3 anos, a Uni-
versidade de Chalmers foi transformada em 
fundação. Esta passagem acontece num pe-
ríodo de ascensão da chamada Terceira Via, a 
qual trouxe consigo a Nova Gestão Pública. 

Muitos dos pressupostos da transforma-
ção da Universidade de Chalmers coincidem 
com as ideias que vários governos sociais-
-democratas estavam a implementar na Ad-
ministração Pública e que são inscritas como 
princípios a serem seguidos no modelo fun-
dacional, tais como: liberdade de gestão (au-
tonomia administrativa, financeira e patri-
monial), medição de desempenho (incluindo 
rankings, benchmarks e mecanismos de ava-
liação), financiamento derivado de resulta-
dos, gestão eficaz (redução de custos e aloca-
ção de recursos), prestação de contas (incluin-
do ligação à comunidade, audições públicas, 

processos de avaliação 
externa e de acreditação), 
empresarialização (agen-
ciação por unidades, ges-
tão baseada em modelos 
de gestão privados, prá-
ticas de comercialização 
do conhecimento), com-
petição, mercantiliza-
ção (com a criação de re-
gras que permitam dar 
origem a mercados), cen-
tralização dos processos 
de decisão (aglomerados 
num gestor público com 
maior capacidade de de-
cisão e responsabilidade, com remunerações 
mais elevadas que os demais, emulando os 
bónus de gestão da iniciativa privada)(Bar-
rias, 2012).

O modelo iniciado em Chalmers difundiu-
-se aos poucos pela Europa, primeiro pela 
Áustria e Baixa-Saxónia (Palandt, 2003) e de-
pois na Dinamarca, em Portugal e na Finlân-
dia (nesta última, apenas através da fusão 
que deu lugar Universidade de Aalto). 

A difusão do modelo foi acelerada pela 
OCDE através de um conhecido relatório de 
análises de políticas (OECD, 2003). Nesse mes-
mo relatório era apresentada uma tabela que 
comparava a “autonomia” das instituições 
dos diferentes países. Graças a operações 
simples como esta, o conceito de autonomia 
alterou a sua significação, passando a identi-
ficar questões relativas às organizações, tais 
como: possuírem os seus próprios edifícios 
e equipamentos, poderem solicitar emprés-
timos, gastarem os seus orçamentos para os 
seus objetivos, definirem a sua estrutura aca-
démica e o conteúdo dos seus cursos, empre-
gar e dispensar o seu pessoal académico, de-
finir salários, decidir os números de matrícu-
las dos estudantes, decidir o valor das suas 
propinas.

Esta alteração gravitacional, encontrava-
-se em linha com diversos princípios da Nova 
Gestão Pública, que estavam a ser aplicadas 
a diversos setores da Administração Pública, 
criando quase-mercados.

No caso do modelo das “Instituições com Es-
tatuto Legal Independente” podemos identificar 

“Contudo, a maior 
pressão veio da Índia e 
China, países que ainda 
possuíam percentagens 

reduzidas de adultos 
com formação superior 

face ao total da 
população.”

Fonte: UNESCO
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quatro propósitos: a agenciação, a financeiriza-
ção, a verticalização e a competição. 

Em termos de agenciação, temos a trans-
formação do princípio de autonomia acadé-
mica não tanto enquanto liberdade (indivi-
dual) para conhecer, ou descobrir, mas antes 
na criação de agentes económicos, com modi-
ficações centradas na gestão de recursos, na 
determinação de mecanismos de admissão e 
valor de propinas, na deliberação de tarefas 
administrativas e na decisão e supervisão so-
bre conteúdos. 

Quanto à financeirização temos um senti-
do de gestão com vista à produção de exce-
dentes financeiros acomodáveis, a possibili-
dade de endividamento dando como garantia 
colateral terrenos e outros bens imobiliários 
(note-se que as maiores universidades são 
também os maiores proprietários imobiliá-
rios em diversos centros urbanos, sobretudo 
os de maior dimensão), a alavancagem des-
ses empréstimos, a possibilidade de recur-
so a instrumentos financeiros complexos, os 
quais têm vindo a estar associados a outros 
fenómenos como a transformação do cartão 
de estudante em cartão bancário, a presen-
ça contínua dos bancos no interior do espaço 
físico das instituições de ensino superior, ou 
a atribuição de bolsas e prémios por institui-
ções bancárias.

 A verticalização assume-se na concen-
tração de poderes nos reitores, os quais pos-
suem uma cadeia de comando hierárquica 
forte, com poder de nomeação sobre todos os 
demais cargos, possuindo uma tal liberdade 
que por vezes é percecionada como um esta-
do dentro do estado, com uma delegação de 

poderes da tutela governamental em casca-
ta (procurando emanar apenas a legislação 
básica e deixando o demais para a produ-
ção de regulamentos próprios), com uma ato-
mização administrativa que impede a nego-
ciação coletiva, procurando afastamento da 
ação das associações sindicais, sendo reduzi-
dos os direitos de todos os demais elementos 
da comunidade universitária, levando mes-
mo a contínuos atropelos de direitos funda-
mentais e constitucionais, os quais são facili-
tados por vínculos laborais cada vez mais frá-
geis e precários. 

Por fim, a competição visa um quadro em 
que cada instituição é vista como concorren-
te de outra, dentro de uma lógica de merca-
do, sendo cada vez mais clara a operaciona-
lização do conceito de internacionalização 
como capacidade de conquistar estudantes 
internacionais, aos quais é solicitada uma 
propina mais elevada, dentro de um quadro 
de globalização, em que as instituições pro-
curam alcançar os melhores resultados nos 
rankings internacionais, possuindo assim 
uma projeção mediática que lhes sirva para 
buscar mais e melhores alunos, sobretudo 
com maior capacidade financeira.

Um balanço das fundações 
em Portugal

Em 2006 a OCDE elabora um relatório sobre 
Portugal, a pedido do governo português, e 
nele orienta claramente no sentido da im-
plementação do modelo de fundações auto-
governadas (OECD, 2007, p. 141). O Governo 
português liderado por José Sócrates, com 
Mariano Gago como ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior e Manuel Heitor 
como secretário de estado, publica a legisla-
ção coincidente com tais recomendações a 10 
de setembro de 2007.

Passados quase 10 anos desde a aprovação 
desta legislação e após quase 8 de funciona-
mento das primeiras universidades a aderir 
ao modelo é possível efetuar um primeiro ba-
lanço sobre o mesmo.

É claro o sentido dos quatro propósitos 
enunciados mais atrás neste texto (agenciação, 

financeirização, verticalização e competição). 
Nalguns casos esses objetivos foram consegui-
dos mesmo no caso das instituições que não 
passaram para o modelo fundacional.

Por exemplo, foi particularmente notó-
ria a redefinição do modelo institucional que 
premeia os dirigentes com um reforço de po-
der. A ligação estrita entre os Conselhos Ge-
rais e os reitores/presidentes promove uma 
promiscuidade que desequilibra as relações 
de poder dentro das instituições. Uma tese de 
doutoramento recente veio a demonstrar que 
os Conselhos Gerais não têm vindo a exercer 
uma supervisão e controlo do exercício dos 
reitores, sendo apenas assumidos como ór-
gão de eleição do mesmo (Lourenço, 2017).

Contudo é importante conseguir desmis-
tificar algumas das “vantagens” do modelo 
fundacional.

Começando pela agenciação, a enfâse na 
autonomia dos processos de gestão possui di-
versos limites, os quais foram reforçados du-
rante o período de ação da troika e a vigên-
cia de medidas de restrição orçamental ex-
traordinárias. Quer a Lei dos Compromis-
sos (Lei 8/2012), quer os diversos mecanis-
mos de severa limitação inseridos em Lei de 

Orçamento de Estado, incluindo as cativa-
ções de orçamento, os tetos à massa salarial e 
as limitações às progressões remuneratórias, 
foram aplicadas sem exceção a todas as uni-
versidades fundação. A figura de direito pri-
vado de nada serviu em relação a estas ma-
térias, nem mesmo no caso dos vínculos con-
tratuais constituídos pelo Código do Traba-
lho. Os diversos procedimentos administrati-
vos de controlo e a burocratização dos pro-
cessos de aquisição de bens e serviços fize-
ram-se sentir por igual independentemente 
do modelo. Também as questões relativas à 
determinação de acesso (numerus clausulus) 
e políticas de admissão ao ensino superior, a 
flexibilização no valor de propinas, ou a ges-
tão de conteúdos e currículos, processa-se de 
igual forma independentemente do modelo 
de funcionamento. 

Em termos de financeirização houve igual 
bloqueio à transição de saldos, sendo que es-
tes derivam sobretudo da dimensão do núme-
ro de alunos da instituição (a qual se demons-
tra claramente associada à dimensão do cen-
tro urbano no qual a instituição está estabe-
lecida). Os procedimentos relativos a endivi-
damento tiveram ainda uma utilização pouco 

“Tal significa a derrota da 
ideia de que os contratos 

individuais de trabalho em 
regime de direito privado 
poderiam trazer alguma 

benesse ao sistema.” Mariano Gago, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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significativa, embora existam sinais de que 
existem reitores que desejam tirar partido de 
tal matéria, particularmente no caso do ISCTE 
e o seu projeto de Escola de Hotelaria e Res-
tauração. É também importante poder acom-
panhar a construção das novas instalações 
da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa (NOVA School of Business and 
Economics) e os mecanismos de financiamen-
to associados ao seu rebranding globalizante.

Olhando para os relatórios financeiros das 
diversas instituições é possível ver que as re-
ceitas próprias continuam centradas nas pro-
pinas, no financiamento público à investiga-
ção (incluindo financiamento estrutural euro-
peu, financiamento europeu a projetos e redes 
de investigação, financiamento proveniente 
da FCT – o qual redistribui financiamento pro-
veniente do Orçamento de Estado e fundos es-
truturais europeus), nos serviços de alojamen-
to e alimentação (residências e cantinas), sen-
do pouco significativas as receitas provenien-
tes de serviços externos providenciados às 
empresas e absolutamente residual a inexis-
tente o mecenato e o apoio filantrópico (o qual 
não deve ser confundido com o pagamento de 
contrapartidas publicitárias de entidades ban-
cárias e outras, que compõe parte das poucas 
receitas constituídas em receitas externas pro-
venientes de privados). Exemplo de que o mo-
delo de gestão está para além do regime fun-
dacional é a quantidade de receitas prove-
nientes do turismo e imobiliário angariadas 
pela Universidade de Coimbra.

A verticalização é particularmente notó-
rias nas universidades fundação, tendo vin-
do mesmo a originar críticas por parte de ele-
mentos com responsabilidades governativas 
(Ferreira Gomes, 2008; Gomes, 2007, 2008, Ro-
drigues, [s.d.], 2015). Ela instituiu-se sobretu-
do através de um aumento da precariedade, 
a qual se centra na contratação de docentes 
convidados com contratos individuais de tra-
balho, a termo, em regime de direito privado, 
regulados pelo Código do Trabalho. Apesar da 
legislação possuir mecanismos de limitação à 
duração destes contratos (36 meses) e ao nú-
mero das suas renovações (3), 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 e contratos a termo em funções públi-
cas sempre que se alcança o limite de um des-
tes, procurando assim contornar-se os limites 
da lei e mantendo os docentes numa situação 
precária indefinidamente.

Tal significa a derrota da ideia de que os 
contratos individuais de trabalho em regime 
de direito privado poderiam trazer alguma 
benesse ao sistema. Não o trouxeram em ter-
mos de segurança laboral (poucos a nenhuns 
foram constituídos como contratos sem ter-
mo, sendo que estes não possuem as garantias 
da tenure pública – estabilidade contratual re-
forçada), não trouxeram na limitação das si-
tuações de precariedade dos contratos a ter-
mo e sua conversão em contratos sem termo, 
nem ainda menos o trouxeram em vantagens 
remuneratórias (sendo que estas poderiam 
potenciar um quadro de ampla desigualda-
de entre alguns, poucos, extraordinariamen-
te bem remunerados e um demais corpo do-
cente precário e desvalorizado).

Por fim, em termos de competição, o com-
portamento das universidades fundação nos 
rankings foi similar aos de instituições nou-
tros modelos, sendo que as oscilações das 
Universidades do Porto e Aveiro, bem como 
do ISCTE, demonstram que não o modelo fun-
dacional não é tudo. O registo positivo de ins-
tituições não fundacionais, como os Politéc-
nicos do Porto, ou o Politécnico de Bragan-
ça, demonstram que há caminhos diferen-
tes, embora os indicadores dos rankings pro-
curem quase sempre indicadores do mesmo 
tipo de políticas. A competição pelos alunos 
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continua ligada a fatores de reputação, muito 
devido à história da instituição, projeção me-
diática, mas ainda muito ligada às dinâmicas 
demográficas e sociais dos centros urbanos 
em que se encontram as instituições.

Sobretudo, tem-se assistido no modelo 
fundacional português, ao retirar de liber-
dades e direitos dos indivíduos para refor-
ço de um aparelho de poder dirigista, centra-
lizado e paternalista, que tripudia do estado 

“Esse constrangimento 
da liberdade académica 

e científica em prol da 
“autonomia” é algo que 

temos vindo a pagar caro, 
expresso na emigração e 

abandono de uma geração 
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de direito. Esse constrangimento da liberda-
de académica e científica em prol da “autono-
mia” é algo que temos vindo a pagar caro, ex-
presso na emigração e abandono de uma ge-
ração qualificada. Iremos ainda pagar mais 
caro com o constrangimento da produção 
de conhecimento ao retorno financeiro e ao 
imediato, com um modelo de inovação assen-
te no incremental e pouco capaz de conseguir 
o disruptivo.

Uma versão preliminar deste artigo foi publicada em Le Monde Diplomatique, II Série,126, Abril 2015, pgs 4-5.
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RELATOS DO BULE 
OU JACARANDÁS 
NO INFERNO
O automóvel parou diante da peque-

na vivenda citadina, antiquada mas 
resplandecentemente limpa, bem 

conservada e muito florida. Dir-se-ia que o 
tempo houvera tido receio de entrar naque-
les muros. Como que encolhidos, enrugados 
pela vetustez, eles permaneciam iguais a si 
mesmos. É uma singular forma de erosão! 
Mas também era, devemos reconhecê-lo um 
oásis em tempos de mudança abrupta, sim-
ples mudança pela mudança, e tantas vezes 
destruindo património: material e imaterial. 

Guilherme sempre se sentia reconfortado 
ao ver, logo ao longe, aquela casa, não só pelas 
aconchegantes recordações, como pela fiança 
que parecia garantir de que ainda há coisas 
sólidas no mundo, na vida, e na arquitetura.

Desta vez, Guilherme decidira-se a “des-
cer ao povoado”, como costumava dizer. Esta 
expressão tinha para si conotações muito po-
sitivas e algo pomposas, de que o seu irónico 
e auto irónico feitio logo se apressava a rir: 
por um lado, era, obviamente, a imagem do 
lobo-do-mar (muito mais que o “lobo-das-es-
tepes”), acrescentava ele, que se via assim já 

trajado à marinheiro (e fincava então o ca-
chimbo entre dentes): por outra banda, era 
a ideia de dignar-se descer, descer do seu pe-
destal, da sua torre de marfim.

É preciso confessar que nenhuma destas 
reflexões assomava agora à mente do nosso 
protagonista. Poucos segundos após ter in-
sensivelmente recordado a velha porta maci-
ça, com seu batente enigmático, soaram duas 
pancadas que ecoaram. Quebrando a paz 
envolvente onde se ouvia o silêncio.  A úni-
ca ideia que então o visitou não pode deixar 
de se registar, pois reflete as influências do 
progresso técnico mesmo num temperamen-
to conservador em questões materiais, como 
ele era. Imagine-se que pensou: “como o tem-
po realmente parou por aqui! O velho tio Al-
fredo ainda não se decidiu a mandar instalar 
uma campainha elétrica”.

Mas, ao mesmo tempo que assim cogitava, 
sentiu-se (sem se aperceber conscientemen-
te disso) totalmente rendido às serpentes cor 
de bronze que, entrelaçando-se, constituíam 
o aparelho sonoro apto a despertar a mansão 
do seu encantamento.

PAULO FERREIRA 
DA CUNHA

CAPÍTULO XXII — DILEMAS DE UM PROFESSOR

Alfredo veio atender. Mandaria o bom há-
bito que vo-lo descrevesse, ao menos no pla-
no físico, para que o filme ficasse um pouco 
mais completo, neste mundo de imagens sem 
imaginação. Mas também não é por birra ou 
caturrice que vo-lo nego. É que Alfredo não 
possuía verdadeiramente traços físicos carac-
terísticos: não tinha capilaridades a mais ou a 
menos; não tinha nariz adunco ou abatatado 
(e isto de ter um nariz normal é raro, e péssi-
mo, tanto para escritores como para caricatu-
ristas); estatura mediana para o seu tempo, ou 
seja, talvez um pouco baixo demais para hoje 
e alto para há trinta ou quarenta anos atrás; 
olhar atento, não particularmente vivo; olhos 
da cor comum naquele meio - não recordo se 
castanho esverdeados, se verdes impuros.

Pois é. Mas Alfredo não era uma pessoa ba-
nal. De resto, não há pessoas banais. Há é tipos 
de pessoas. Muitos decidem copiar, ou aderir 
ou acomodar-se aos tipos mais populares, ou 
mais fáceis, ou... Outros, como Guilherme, tam-
bém têm o seu tipo: só que escolhido por muito 
menos gente (não apenas por opção, como por 
capacidade e por tendência pessoais).

Ora Alberto era incomum por dentro. Ser 
incomum por dentro e quase invisível por 
fora pode ser um drama para os vaidosos, 
para os que se preocupam com a imagem. E 
hoje todos são mais ou menos induzidos a fa-
zê-lo, desde pequenos… Não eram essas, po-
rém, as preocupações de Alberto, que se ade-
quava em tudo à sua casa, envelhecida mas 
perene, com a particu-
laridade singular de 
quase se não dar por 
ela. Apesar das flores. 
Funcionavam como 
uma espécie de dis-
farce...

Percebemos ago-
ra porque Guilherme 
teria hesitado um mi-
lionésimo de segundo 
antes de bater.

Alfredo olhou o sobrinho quase sem sur-
presa, mas com um sorriso de paz oriental 
– de um contentamento franco mas sereno, 
nem sequer quase púdico; apenas discreto. 
Mas mudou de ânimo (entrava em contacto 

“Pois é. Mas Alfredo não 
era uma pessoa banal. 

De resto, não há pessoas 
banais. Há é tipos 

de pessoas.”



2928
EN

SI
N

O
 S

U
PE

RI
O

R 
  

 a
br

/m
ai

/ju
n 

20
17

Temas
Atuais

com alguém muito querido), e convidou-o a 
entrar com um gesto e uma leve palmada no 
ombro. Como que um “roçar de asas”. Coi-
sas sutis…

— Ora viva o senhor Arquiteto! Esta hu-
milde casa já não era honrada com a visita de 
V. Ex.ª.... — mudara de tom para alguma fal-
sa ironia, para provocar o sobrinho, que, por 
estranho que possa parecer, tinha na família 
fama de ser tímido. Assim se explicava a sua 
vocação de anacoreta. Só que Alfredo conhe-
cia-o bem demais para se deixar levar por es-
ses lugares comuns.

Sentaram-se ambos no amplo estúdio que 
servia também de sala de estar e de visitas. 
Guilherme notou, com algum espanto, que os 
maples eram ainda os mesmos, os mesmos da 
sua infância. Mas tudo era assim. E tudo mui-
tíssimo conservado. Dir-se-ia até que o tio 
pintava, qual Penélope, a mesma tela que lhe 
vira pintar, quando tinha seis anos.

Aos seis anos, Guilherme já apreciava pin-
tura, e tinha o tio na qualidade dos nativos. 
Isto porque pintava, para lhe agradar, alguns 
índios e cow-boys ao tiroteio. Como é severo e 
rigoroso o julgamento das crianças!

Agora, percebia que o tio era um pintor 
fora de moda. Um pintor quiçá de muito mé-
rito, se nascera antes do impressionismo. 
Agora... Agora, irremediavelmente se teria de 

afirmar que era um artista deslocado, ou um 
amador sem a noção da inserção epocal da 
arte e do quanto ela tem de espelhar a socie-
dade envolvente. Pois…

Sempre que pensava nisto, Guilherme re-
fletia nos temas pessimistas de alguns ami-
gos seus: que a sociedade atual é o caos, o es-
tilhaço, a loucura — logo, a arte teria de po-
tenciar, de forma sintética e simbólica, nada 
mais que essa desgraça toda. Teria que (en-
curtando razões, que eles eram complicados 
a explicar) ser absurda totalmente. Não só na 
forma, como na mensagem, como na própria 
estrutura. Mas não o dizer sequer… Ele po-
rém sabia coisas demais para limitar tanto 
tudo. Tinha outros amigos que ainda era es-
tetas, outros defensores de conceitualismos 
verdadeiramente sociais… E cada um, pensa-
va, irénico, tinha a sua parte de razão.

E pronto: com a frequência de alguns, des-
de os bancos da faculdade, agora nada o po-
dia chocar já.

Guilherme pensava confusamente, quer 
dizer, simultaneamente, nisto tudo, porque 
já o havia por várias vezes pensado.

— Tio, está na mesma! — disse com um 
sorriso jovial, envolvendo na frase ambígua 
a pessoa e o cenário. Frase feita. Mas, no caso, 
verdadeira e sentida. 

Alfredo percebeu, e assentiu, com um sim-
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ples sorriso que se espelhava no cabelo todo 
alvo (ora aí está um pormenor físico a assina-
lar — mas só reparei nele agora...).

— Tu estás maiorzinho, e mais magro, pa-
rece-me — acabou por responder o ancião 
(ser ancião também é caracterizador ¬ — 
essa é boa! escapava-se-me isso ainda!).

— Ora tio, ora tio! — sorriu, também com 
bonomia, o nosso Guilherme que, como sa-
bemos, era um gordo assumidíssimo, e, tan-
to quanto possível, feliz.

A ação não anda com gente simpática e ao 
mesmo tempo acomodada. Tem que se en-
contrar um conflito. Atual ou passado.

Como eles se encontram em tempo de dis-
tensão, vamos já pô-los sob a alçada de um 
primo nosso, bule de boa cepa, que o tio Al-
fredo acarinha com seu ritual sagrado do chá 
das cinco. Eis o relato 
dele, que transcrevo com 
fidedignidade:

— Sabe Tio, a minha 
visita não é totalmente 
uma visita de cortesia. 
Sabe que eu... — pronto: 
é irresistível. Cá estamos 
nós a arranjar lenha...

— Isso sei eu mui-
to bem. Mas, não tenhas 
pressa por mim. Sabes 
que estou reformado. Ainda sou dos que teve 
direito a isso... – e acariciava, distraidamen-
te, a asa do bule.... Alfredo receava que fos-
se algo de grave e gostava de pôr o sobrinho 
à vontade, para que se confessasse de for-
ma natural. E não perdeu a oportunidade 
para meter a sua farpa. Fora sindicalista, ti-
nha a obra (semi-)completa de Marx, embo-
ra não tivesse lido mais que o Manifesto. Cita-
va creio que Harold Wilson (não ouvi bem o 
nome) sobre a dificuldade em ler o O Capital, 
que contudo parecia apreciar como respeitá-
vel ícone. Mas era pluralista no seu panteão 
de textos… Era, na verdade, um bom idealis-
ta, com algumas leituras variadas. E tinham-
-lhe dado a paz da reforma. Era um felizardo, 
nestes tempos…

— Eu não gosto nada de dizer que vou di-
reito ao assunto! Mas acho que é um dever 
perante os leitores desta nossa conversa... 

Perdão. Eu aqui intrometi-me demasiado. 

Ele disse outra coisa:
— Mas perante a “situação caótica”... Dia-

bo! Também não gosto de falar em “situa-
ção caótica”... Quando é que a situação não 
é, de algum modo, e em algum lugar ao me-
nos, “caótica”?

Irritava-se e divertia-se. Porque estava pe-
rante o tio, a complacência em pessoa. Senão, 
apenas se irritaria.

O outro continuava atento, pronto já para 
todas as eventualidades.

— Tio. Vim pedir-lhe conselho.
— Hum?!
— É. Estou a pensar em mudar a minha 

vida. Cheguei a esta casa e tudo se me con-
firmou. A minha infância, o meu legado, a 
tradição da nossa família... tudo apontava 
em mim, senão para grandes feitos, pelo me-

nos para uma dignidade 
que receio bem não es-
tar a honrar. Em suma: 
é preciso viver de acordo 
com a consciência e com 
um ideal. Só assim vale 
a pena. E eu, ai de mim 
(aqui sorriu interiormen-
te, porque não gostava 
de tiradas melodramáti-
cas nem de frases feitas), 
não...

— Eu não sou padre... Sabes bem que... – 
disse com doçura, mas alguma firmeza.

— Eu também me não estou a confessar. 
Queria era uma luz. Parece-me divisá-la já 
nas recordações. Lembra-se das nossas férias 
grandes?

— Oh, que saudade! – e quase cantava es-
tas palavras.

— Pois é. Mas sabe que já então, com cinco 
ou seis anos, pelo menos, eu sentia uma sau-
dade também? Não é estranho?

— Não acho nada. A saudade é perene. 
Não é apenas a nostalgia do passado vivido.

— Pode ser a ânsia da privação, e por isso 
o anelo de um futuro a vir.

— Ou apenas... Mas — interrompeu-se — de 
que tinhas tu saudade aos cinco ou seis anos?

— Tinha saudade de hoje.
— E hoje tens saudade desse tempo!... 

Como te compreendo.
— Mas é mais complicado do que parece. Há 

“Em suma: é preciso 
viver de acordo com a 
consciência e com um 
ideal. Só assim vale 

a pena.”
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elementos racionais e elementos intangíveis.
— Sei muito bem. Sei muito bem – a voz 

sumia-se-lhe.
Guilherme começou a irritar-se levemente 

com tanta compreensão. Tentou testar o tio:
— Então, como sabe, é um hálito nos ares, 

um vento, Espírito que...
— Isso pode ser poesia, meu caro. Mas não 

se me afigura que tenha alguma coisa a ver 
com o que sentes. Dize-me (ele ainda era dos 
que usavam esta fórmula, hoje arcaica qua-
se), afinal qual é o teu dilema atual?

Guilherme compreendeu que o tio ao me-
nos era bom psicólogo. Foi franco:

— Não é só uma traição à herança. É uma 
traição insensível a mim próprio. Oscilo en-
tre a honra e o abismo...

— Essas são palavras graves. Porquê 
abismo?

— Será muito longo tudo explicar. Mas se 
nos sentimos impelidos a uma ação perigosa, 
de resultado incerto ou mais plausivelmente 
votada ao fracasso, e a não ousamos concreti-
zar — não é isso abismo?

E se, impulsionados por essa anímica for-
ça vital, que é a honra, a coerência, comete-
mos a imprudência, justa, mas fatal, não é tal 
o próprio precipitar-se no abismo?

Logo — Guilherme tinha ganhado fôlego— 
pergunto-me se há meio de fugir ao dilema.

— Sabes, Guilherme, ele há coincidências 
verdadeiramente estranhas, mas significati-
vas. Hoje mesmo, folheando o meu Du Brun 
que, como sabes, é o meu filósofo favorito, to-
pei com as duas páginas que me parecem res-
ponder perfeitamente ao teu problema.

O sobrinho ficou perplexo. Estava à espera 
de um discurso cristalino com uma ou duas 
frases de um autor latino e uma ou duas mais 

de um philosophe das Luzes. Mas recordou-se 
que Alfredo era “brunista”, ou fora-o, na ju-
ventude, antes de a brutalidade do trabalho 
o ter levado para as bandas mais sociais. Mas 
não estava completamente curado desse vo-
lume negro em papel bíblia, com um símbolo 
alquímico na capa. Aliás, era um eclético, que 
se orgulhava de sê-lo.

O livro estava mesmo sobre a mesa em 
que jazia, esquecido, um licor esquisito. Al-
fredo abriu na página certa, e deu a Guilher-
me para que lesse. Retirou-se para o jardim, 
tacitamente esperando que o sobrinho se lhe 
viesse juntar.

Guilherme leu o texto corrido, com o fôlego 
ávido de quem espera muito uma iluminação:

“BOÉCIO OU CASSIODORO?

Decerto a Providência tem os seus cuida-
dos para com as almas mais sensíveis. Quan-
do a vaga alta de marés de barbárie amea-
ça assaltar os lugares sagrados da cidade, em 
lugar de se reunirem no forum, de couraças 
d’oiro e lanças ávidas de rubro chispando ao 
sol, os homens válidos e nobres, vemo-los, 
pelo contrário, como que esquecidos da hon-
ra, do dever e de si mesmos, cuidando do seu 
jardim, ou até definhando, blasés, ou falsa-
mente eufóricos, num frenesim de quem se-
cretamente sabe irem acabar os bons tempos. 

Administra, pois, a Providência ou a His-
tória uma morfina apaziguadora, para tornar 
mais indolor a sangrenta operação, e quiçá 
também para facilitar o parto da evolução da 
Humanidade. Tem compaixão, na sua crueza.

Morre, atormentado, mas morre antes 
da queda de Roma, Santo Agostinho. Tantos 
mais serão poupados à catástrofe. Demos gra-
ças se formos assim poupados, ao pior.

Mas as gerações intermédias, como a mi-
nha, que veio de um tempo para outro, e teve 
ocasião de se fartar dos dois? Acaso têm pré-
-estabelecido tais gerações um papel renova-
dor? Ou são simplesmente testemunhas trá-
gicas e angustiadas de mutações que lhes re-
pugnam? Eternos insatisfeitos, incapazes de 
adaptação, por verticalidade moral, e etica-
mente imperfeitos por ingente e inapartável 
necessidade de integração?

Alguma vez outra geração ou alguém mu-

“— Isso pode ser poesia, 
meu caro. Mas não se me 
afigura que tenha alguma 

coisa a ver com o que 
sentes.”

dou o Mundo? Não foi disso simples, eféme-
ro e involuntário agente? Involuntário ainda 
que desejando-o?

Vale a pena uma ação que implique enor-
mes sacrifícios se dela não ficará nem sequer 
o eco do exemplo? É intrinsecamente bom e 
altamente ético seguir tal imperativo com o 
preço da própria desgraça e da dos próximos. 

E calar e fruir? Não são a mais vil das co-
bardias? Ou antes a mais sábia das posições?

Entre resistir e assaltar, entre rebelar-se e 
conformar-se, oscilam os melhores, deixando 
entretanto a turba passar.

Mas não será — oh destino! —, não será 
este um desses  invernos do mundo em que 
somos  possuídos pelas nossas faltas?

Para quando a primavera? Uma primave-
ra que não merecemos, mas que nos é dada, 
mesmo contra a nossa persistência na inver-
nia. Para quando?”

Depreendeu depressa que o tio saíra, ca-
minhando a seu lado, silencioso, pelos carrei-
ros do jardim.

— Boécio ou Cassiodoro?!... Que pergunta! 
Boécio ou Cassiodoro... depende.

O sol da tarde desfazia-se em tintas rubras 
no Ocidente prometendo um amanhã claro. E 
por entre as árvores vetustas e pacientes dar-

dejava, brilhante, como num último acorde 
de luz. Guilherme sentiu a fugacidade débil 
do calor declinante e sorriu amargamente. O 
outro pôs-lhe a mão no ombro como um pai:

— Boécio ou Cassiodoro, Boécio e Cassio-
doro... ou... porque não? Guilherme. Também 
Guilherme!

Agora nada daquilo parecia fazer sentido.
— Guilherme? Ora, Guilherme!...— pare-

cia desalentado. Mas depois, olhando o céu, 
aspirando o ar da vida que é mais que heroís-
mo e mais que sacrifício, compreendeu que 
as árvores e o sol são alheias às quezílias e 
aos pequenos dramas dos minúsculos ho-
mens. Olhou um cedro, e recordou o Líbano. 
Os seus problemas eram afinal pequenos...

Respirou fundo.
— Boécio, Cassiodoro, Guilherme? Whe-

ther ‘tis nobler in the mind to suffer ... Citava o 
seu Shakespeare, com tom teatral...

O leitor benévolo esperará que Guilherme 
responda, Guilherme! Como quem apresenta 
armas no seu posto. Mas ele — e nós — não 
somos tão previsíveis:

— Que importa, ora ora…! 
E dispara, com um ar imprevisível:
— Tio, ainda gosta de papas de sarrabulho?
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Secção jurídica

UNIVERSIDADES 
FUNDAÇÃO

VS

UNIVERSIDADES  
INSTITUTO  
PÚBLICO

instituições públicas, aproximando assim a 
sua gestão e funcionamento da gestão das 
instituições privadas.

Até ao presente já três instituições aderi-
ram ao regime fundacional. A saber, a Uni-
versidade do Porto, a Universidade de Aveiro 
e o ISCTE.

Podemos então resumir as princi-
pais características destes dois regimes da 
seguinte forma:

ORegime Jurídico das Instituições do 
Ensino Superior (Lei 62/2007 de 10 de 
Setembro) prevê no seu Capítulo VI 

(art. 129º e segs.) a possibilidade de as ins-
tituições do ensino superior requererem ao 
Governo a sua transformação em fundação 
pública com regime de direito privado.

Esta possibilidade foi introduzida no orde-
namento jurídico português com o intuito de 
conferir maior autonomia e flexibilidade às 

Universidade instituto
público Universidade fundação

Natureza jurídica - Pública. - Pública com algumas concessões ao direito priva-
do (principalmente ao nível da gestão patrimonial 
e financeira, ao nível da contratação de recursos 
humanos e na aquisição de bens e serviços).

Propriedade - Pública. - Pública.

Património - O conjunto dos bens e 
direitos que lhe tenham sido 
transmitidos pelo Estado ou 
por outras entidades, públi-
cas ou privadas, para a reali-
zação dos seus fins e os bens 
móveis e imóveis, indispen-
sáveis ao seu financiamento, 
adquiridos (art. 109º do RJIES.

- Património da instituição de ensino superior 
em causa ou, quando se tratar de uma unidade 
orgânica, pelo património da instituição que 
estava afecto especificamente às suas atribuições 
(art. 130º nº1 do RJIES);

- Património cedido pelo Estado ou outras 
entidades após a formação da fundação 
(art. 130º nº 2 e 3 do RJIES).

Iniciativa de
criação

- Por iniciativa do Estado 
(art. 54º do RJIES)

- Mediante proposta fundamentada do reitor 
ou presidente, aprovada pelo conselho geral, 
por maioria absoluta dos seus membros 
(art. 129º nº1 do RJIES);

- Recomposição de unidades orgânicas de diversas 
instituições de ensino superior públicas e de 
instituições de investigação e desenvolvimento 
públicas ou privadas (art. 129º nº10 do RJIES);

- Por iniciativa do Governo quando se trate da 
criação de uma nova instituição que não resulte 
de transformação de instituição anterior 
(art. 129º nº11 do RJIES).

GUILHERME RIBEIRO 
DE ALMEIDA

Nota do editor:
Este artigo resulta de 
uma análise produzida 
no âmbito do SNESup há 
cerca de 6 anos.
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Secção jurídica

Universidade instituto
público Universidade fundação

Relação entre 
o Estado e a
universidade

Relação tutela e 
superintendência.

- Assente na contratualização de objectivos plu-
rianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos).

Paradigma 
de gestão

- Prestação de serviço público. - Prestação de serviço público aliada a conceitos 
de gestão privada.

Controlo - Relação tutela e até 
superintendência com o 
Estado, o qual procede a um 
controlo da legalidade;

- Fiscal único 
(art. 117º do RJIES);

- Fiscalização do Tribunal 
de Contas;

- Auditorias externas 
(art. 118º do RJIES).

- Tutela do Governo (art. 150º e segs. do RJIES);

- Através da contratualização de objectivos 
plurianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos);

- Indirectamente através do conselho de curadores, 
o qual tem os seguinte poderes 
(art.133º nº 2 do RJIES):

- Procede à nomeação e exoneração do conselho 
de gestão sob proposta do reitor, director ou 
presidente;

- Homologação da eleição do reitor;

- Homologação de algumas decisões do conselho 
geral (eleição do presidente do conselho geral, 
aprovação do regimento, apreciação dos 
actos do reitor e do presidente do conselho de 
gestão e propositura de iniciativas para o bom 
funcionamento da instituição).

- Fiscal único (o qual terá que ser um ROC nomeado 
conjuntamente pelo ministro das finanças e da 
tutela);

- Fiscalização do Tribunal de Contas.

Financiamento - Através de dotações do 
Orçamento Geral do Estado 
(art. 115º do RJIES);

- Recursos próprios 
(art. 115 do RJIES).

- Através de contratos plurianuais não inferiores 
a 3 anos (art. 136º nº 1 do RJIES);

- Recursos próprios.

Principais órgãos
de gestão

- Conselho geral;

- Reitor, presidente ou director;

- Conselho de gestão;

- Conselho científico ou 
técnicocientífico;

- Conselho pedagógico;

- Conselho de curadores (composto por 5 curadores, 
externos à instituição, nomeados pelo Governo, sob 
proposta da instituição, por um período de 5 anos);

- Conselho de gestão (nomeado pelo conselho de 
curadores, sob proposta do reitor, director 
ou presidente);

- Demais órgãos das instituições de ensino superior 
públicas (art. 133º nº1 do RJIES).

Universidade instituto
público Universidade fundação

Aprovação dos
estatutos

São estabelecidos no acto de 
criação e podem ser alterados 
pelo conselho geral 
(art. 68º do RJIES)

Aprovados pelo conselho de curadores da fundação, 
sob proposta de uma assembleia composta por 
o reitor ou presidente, doze representantes dos 
professores e investigadores de carreira e outros 
docentes e investigadores com o grau de doutor 
em regime de tempo integral, três representantes 
dos estudantes, cinco personalidades externas de 
reconhecido mérito não pertencentes à instituição 
com conhecimentos e experiência relevante para a 
instituição (art. 132º nº 2 do RJIES)

Estes estatutos são homologados pelo Governo 
(art. 132º nº3 do RJIES).

Carreiras do
pessoal docente

Regimes das carreiras 
docentes (ECDESP, ECDU 
e ECIC)

Podem criar carreiras próprias para o seu pessoal 
docente, investigador e outro, respeitando 
genericamente, quando apropriado, o paralelismo 
no elenco de categorias e habilitações académicas, 
em relação às que vigoram para o pessoal docente 
e investigador dos demais estabelecimentos de 
ensino superior público (art. 133º nº3 do RJIES).

Vinculo dos
docentes

- Regime de contrato de 
trabalho em funções públicas.

- Contrato individual de trabalho (com salvaguarda 
do regime da função pública para os docentes que 
já gozavam deste regime antes da transformação 
em fundação – art. 134º nº4 do RJIES).

Estas diferenças de regime, tal como se passa-
rá a demonstrar, na prática, podem vir a ter 
implicações muito relevantes para os docen-
tes e para as instituições, das quais podemos 
destacar as seguintes:

• Em primeiro lugar o regime das fundações 
do Estado, “rumo ao direito privado”, não as-
senta numa lei de bases, como os institutos 
públicos. O regime das fundações está “enxer-
tado” no RJIES, num capítulo bastante incom-
pleto, que deixa por definir diversos aspectos 
de vital importância, tais como os requisitos 
mínimos para a passagem a fundação;

• Permite, numa espécie de privatização das 
universidades, que quem já tem uma posi-
ção consolidada – pela possibilidade de ma-
nutenção da relação laboral que já detinha 
– se mantenha nessa posição estável, em 

desigualdade com as situações daqueles que 
estão a iniciar. Temos, aliás, exemplos disso: 
não passagem aos “quadros” de docentes que 
preenchiam os critérios para tal, alegando-se 
que agora se está em fundação;

• Dada a não existência dum regime jurídico 
específico para as carreiras docentes em si-
tuação fundacional - a lei é demasiado impre-
cisa, pouco garantística – as situações de pre-
cariedade podem aumentar a vários níveis: 
não acolhimento dos direitos nas relações la-
borais que os demais docentes com contrato 
de trabalho em funções publicas; não reno-
vação de contratos, por falta de cumprimen-
to do contrato programa do governo, alegan-
do-se insuficiência orçamental; proliferação 
de situações de “recibos verdes”, à semelhan-
ça das universidades privadas. Facto penali-
zador dado que o Estado é menos permissivo 
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Secção jurídica

(artigo 35º da Lei 12-a/2008) aos recibos ver-
des que o sector privado;

• Ora, esta consolidação de poderes (insti-
tuídos) e a precariedade das novas relações 
tem como consequência iminentemente ju-
rídica deixar o governo das instituições nas 
mãos de poucos – aqueles que, porque detêm 
uma situação estável estão em condições de 
ser eleitos ou designados para os cargos. Te-
mos relatos destas ocorrências. Ora, tal situa-
ção feudaliza as fundações!

• Este aspecto ganha maior acuidade saben-
do-se que o único contacto entre Governo e 
Fundação é o conselho de curadores – este 
pode ser formado por professores, sob pare-
cer da Universidade e estes podem pratica-
mente governar a universidade sem grande 
controlo do Estado;

• Importa ainda salientar que as experiên-
cias conhecidas de outros sectores – como a 
saúde – não estão a mostrar-se sob o ponto de 
vista financeiro mais benéficas para o Estado. 
Fala-se das entidades públicas empresariais 
onde as despesas estão a revelar-se crescen-
tes dia a dia. Com acréscimo de horas extraor-
dinárias, com o recurso à contratualização de 
serviços, muitos mais dispendiosos, mas que 
cessam, caso não sejam pagos, deixando a 
prestação dos serviços pendente;

• Quanto a este aspecto, verifica-se ainda que 
a autonomia do regime fundacional permite 

a contratação de bens e serviços sem necessi-
dade de recurso a concurso público, o que po-
derá levar a situações de favorecimento.

• Por outro lado, têm vindo a público diver-
sas notícias, nas quais, as universidades que 
já optaram por este regime se queixam de 
o estado não cumprir os aspectos financei-
ros dos contratos celebrados. Este facto, caso 
a instituição não consiga gerar receitas pró-
prias suficientes, pode criar situações de pre-
cariedade para os docentes;

• Este facto é agravado por a lei não determi-
nar os requisitos ou condições legais para a 
transformação de uma instituição em funda-
ção, o que pode levar a que instituições que 
não têm condições para tal, nomeadamente 
por falta de património, adoptem o regime 
fundacional e depois se vejam confrontadas 
com insuficiência de fundos;

• Sendo esta situação ainda mais perigosa 
pelo facto de a lei não ser expressa quanto 
à possibilidade de abandono do regime fun-
dacional;

• Estas situações de dificuldades financeiras, 
aliadas a uma maior autonomia, podem ain-
da levar à eliminação de alguns cursos me-
nos rentáveis e à consequente eliminação dos 
postos de trabalho que estes representam;

19/05/2011
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Opinião

Ao longo dos séculos, diferen-
tes gerações sempre acharam 
que as grandes questões que 

(se) colocam no seu tempo traduzem 
grandes desafios civilizacionais,  são 
novas e únicas e, por isso, as respos-
tas que procuramos para elas  têm 
de ser diferentes e adaptadas a esse 
tempo. Um exemplo atual paradig-
mático é a reivindicação de que os 
dias de hoje exigem universidades 
modernas, querendo com isto signifi-
car universidades atentas à, e intera-
gindo com, a sociedade que as rodeia. 
As universidades, dizem-nos, devem 
ter um novo modelo de governo e de 
gestão, se querem sobreviver num 
mundo global.  E o que nos tem sido 
proposto de concreto?

Desde logo, uma alteração do tipo 
de relações triangulares, envolven-
do Estado –  Universidade – Socieda-
de, e da natureza e finalidade de cada 
uma dessas componentes. É-nos pro-
posta uma visão redutora de Socieda-
de, identificada agora com a ideia de 
Mercado e dos interesses Empresa-
riais. O Estado desobriga-se em gran-
de parte do financiamento das uni-
versidades, que passam a depender 
em larga medida da sua capacidade 
em gerar receitas próprias. A Univer-
sidade deixa de ser uma instituição e 
passa a ser uma mera organização, 
que deve ser gerida de modo “pro-
fissional” ao serviço de uma qual-
quer eficiência (valor por dinheiro, 
dizem-nos). Docentes e não-docentes 
são meros assalariados, muitos com 
contratos precários, enquanto os dis-
centes são transformados em meros 
clientes que, através das propinas, 

pagam o serviço que lhes é presta-
do.  Neste “admirável mundo novo”, 
o modelo de governo só pode ser cen-
tralizado, hierárquico e tendencial-
mente não colegial, no qual os traba-
lhadores (docentes e não docentes) e  
os/as estudantes passam  a ter  direi-
tos de participação limitados e, nal-
guns casos, mesmo inexistentes.  Esta 
é a visão consagrada no Regime Jurí-
dico das Instituições de Ensino Supe-
rior (RJIES), em vigor desde 2007. A 
possibilidade de existirem Universi-
dades-Fundação, instituições públi-
cas com regime de direito privado, 
é a cereja no cimo do bolo deste mo-
delo. Dizem-nos que, com esta pas-
sagem, as universidades conquistam 
maior eficiência na gestão adminis-
trativa, financeira e patrimonial, faci-
lidade e rapidez na contração de do-
centes e não docentes e até ganho re-
putacional (!). Mas será assim?

Para sustentar a nossa resposta 
a esta pergunta, importa recordar o 
fundamental. A autonomia e a gestão 
democrática são dois princípios fun-
damentais consagrados na Constitui-
ção da República Portuguesa após a 
revisão de 1982, e que a Lei da Auto-
nomia de 1988 globalmente respei-
tava. O RJIES foi um claro retroces-
so nestes dois aspetos. A pretexto de 
uma melhor e mais eficiente gestão 
(administrativa, financeira) e de uma 
abertura à sociedade, o RJIES levou 
ao desaparecimento do Senado como 
órgão de decisão, onde os diferen-
tes corpos estavam representados, 
trocado por um novo órgão, o Con-
selho Geral (CG) em que têm assen-
to 10 personalidades externas, sen-
do que uma delas será obrigatoria-
mente o presidente, e no qual a pari-
dade entre corpos desapareceu, com 
uma forte redução da representação 

Do que falamos quando 
falamos de Universidades-Fundação

dos estudantes e dos não docentes 
(estes últimos  de representação fa-
cultativa). Traduziu-se ainda no au-
mento do poder do Reitor e na con-
centração do poder nas Unidades Or-
gânicas em um Diretor. O regime fun-
dacional vem tornar ainda mais gra-
ve o deficit de participação democrá-
tica e a falta de autonomia. O apare-
cimento de um Conselho de Curado-
res, nomeado pelo governo sob pro-
posta do Conselho Geral, composto 
exclusivamente por personalidades 
externas, que não responde perante 
ninguém, e com poderes fundamen-
tais que antes eram do CG: homolo-
gação do plano estratégico, do plano 
de ação, do orçamento, da gestão do 
património e de operações de crédi-
to, nomeação e destituição do Conse-
lho de Gestão. A agravar este quadro 
está a possibilidade de criar carreiras 
próprias e de efetuar  contratações 
com base no direito privado. Tudo 
somado, as Universidades-Fundação 
pervertem os princípios constitucio-
nais da autonomia e da gestão demo-
crática, aprofundam uma visão mer-
cantilista e afastam-se da missão fun-
damental das Universidades como lo-
cal onde se promovem bens públicos 
como são a investigação, o ensino e a 
cultura ao serviço de uma sociedade 
democrática.

Dez anos depois do RJIES e oito 
anos de experiências concretas de 
universidades-fundação,  desvaneci-
da a espuma dos dias das promessas, 
sabemos agora ainda melhor do que 
falamos quando falamos de Univer-
sidades-Fundação. Este conhecimen-
to legitima uma última questão: uma 
Universidade-Fundação será ainda 
uma Universidade Pública? Sabemos 
a resposta. 

ERNESTO COSTA

Professor UC, Membro do C. Geral
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PREVPAV MOVE MILHARES
Logo nos primeiros dias foram claros os ín-
dices de participação no programa PREVPAV 
que em meados de maio ultrapassava já os 
4.000 requerimentos.

Além da disponibilidade permanente na 
resposta às muitas dúvidas a todos aque-
les que solicitaram ajuda, o SNESup conti-
nua empenhado na realização de sessões de 
esclarecimento que promove ou que apoia, 
como as de 24 de maio no ISCTE, ou a de 26 
de junho na Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa. 

E que outros reclamem dividendos na vi-
tória, sabe o SNESup e os seus associados que 
para se ser vencedor tem que se chegar pri-
meiro!

  
EM ANTEPROJETO AINDA, 
COM FÉRIAS IMINENTES
Recebemos do gabinete do ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior o antepro-
jeto de decreto-lei que estabelece os termos 
de referência para um regime de transição de 
leitores para contratos de trabalho em fun-
ções públicas.

Tal representa um sinal claro de respos-
ta à determinação com que o SNESup sem-
pre enfrentou a precariedade no Ensino Su-
perior, e designadamente, a que tem afetado 
os leitores. 

Existem questões a melhorar e esperamos 
que se assista a uma verdadeira negociação 
deste diploma, evitando-se assim o que acon-
teceu nos diplomas produzidos em julho pas-
sado. São urgentes as reuniões de negocia-
ção, sob pena de termos mais um diploma 
com falhas, produzido já em pleno fecho de 
ano letivo, numa estratégia que impede qual-
quer correção.

Salvaguardando uma análise mais apro-
fundada, através da nossa contraproposta ne-
gocial, podemos já deixar alguns pontos a me-
lhorar. Um deles é o deixar a decisão ao crité-
rio “do órgão legal e estatutariamente compe-
tente da instituição de ensino superior”. Cum-
pre lembrar, que a existência de muitos lei-
tores é resultado da decisão dos responsáveis 
das instituições de Ensino Superior que des-
virtuaram aquilo que era a essência da figura 

do leitor, para a converterem em mecanis-
mo de contratação precária e ambígua face 
às responsabilidades de docência nos mais di-
versos campos disciplinares. 

Se podemos afirmar que o anteprojeto 
tenta resolver a precariedade, existe uma 
ambiguidade persistente em situações em 
que, para funções de docência análogas, e em 
áreas disciplinares comuns, coexistirão leito-
res e professores.

Estamos a receber contributos de colegas, 
para que possam ser analisados e integrados 
na nossa proposta negocial.

COMO SE JÁ NÃO BASTASSE!
O que vem a ser isto agora?

A Direção da FCT terá alegadamente pro-
movido um inquérito disciplinar dirigido a 
três bolseiros de gestão de ciência e tecnolo-
gia que participaram nas negociações do em-
prego científico (DL 57/2016). 

Inicialmente foram levantados processos 
de cancelamento de bolsa a cinco bolseiros 
de gestão científica e tecnológica que traba-
lham na FCT, sendo claro o clima de intimi-
dação que se vive nesta instituição (recorde-
-se a forma como esse receio foi demonstra-
do na reportagem da RTP sobre o atraso das 
bolsas). Nos processos, instaurados no dia 21 
de abril, a acusação é a da violação da exclu-
sividade, pelo facto de os bolseiros se encon-
trarem afiliados a centros de investigação ou 
participarem em projetos de investigação. 
Por esta afiliação ou participação em proje-
tos que fazem, aliás, parte da atividade nor-
mal de qualquer investigador/cientista, não 
houve lugar a qualquer remuneração. 

 

PARA O SNESUP É INADMISSÍVEL AQUILO 
A QUE SE ASSISTE NA FCT. 

O SNESup destaca o carácter altamente 
discricionário e persecutório destas notifi-
cações de cancelamento de bolsa, visto que 
todos os outros bolseiros que trabalham na 
FCT e se encontram exatamente na mesma 
situação que os cinco notificados (afiliação a 
Centros ou pertença a Projetos de Investiga-
ção, ou seja, a prática de atividades de inves-
tigação não remuneradas) não receberam 

Breves

até à data qualquer notificação – seis sema-
nas volvidas.

A situação demonstra os graves proble-
mas que temos na cultura de alguns diri-
gentes que não sabem lidar com as gerações 
mais qualificadas. Temos uma geração de sé-
culo XXI com dirigentes que parecem saídos 
da Inquisição do século XVII.

A liberdade para fazer investigação está 
inscrita na Constituição

O SNESup irá avançar com queixa para o 
Provedor de Justiça, para a Inspeção Geral de 
Educação e uma exposição para os diversos 
partidos políticos, sendo fundamental que es-
tes tomem posição. Nenhum partido pode estar 
de acordo com esta atuação da Direção da FCT.

Gostaríamos que o MCTES também agis-
se, mas tendo em conta a inação na situação 
de abuso nos docentes sem remuneração, já 
todos esperamos muito pouco. A ligação en-
tre o ministério e a Direção da FCT faz temer 
o pior. A credibilidade do Ensino Superior e 
Ciência não se coaduna com estas práticas.

ALTERAÇÕES AO DECRETO -  LEI 45/2016 
APROVADAS
O SNESup continua a bater-se pelas condi-
ções dos docentes e investigadores. 

A comprová-lo as recentes e substanciais 
alterações ao Decreto-Lei 45/2016, em linha 
com as propostas apresentadas pelo SNESup.

Cumpre sublinhar o apoio que tivemos, 
mas igualmente registar o deliberado isola-
mento a que o PS quis entregar-se, compro-
vado por diversas votações. 

A responsabilidade de PSD, BE, PCP e CDS 
demonstra, cada vez mais, que o Ensino Su-
perior e Ciência é um espaço de amplos con-
sensos positivos para o país.

Foi aprovada a alteração proposta pelo BE 
que permite a inclusão dos docentes cujos 
contratos estava em tramitação a 1/9/2009.

Aprovou-se a proposta do BE que permite 
a transição para a categoria de Professor Ad-
junto daqueles que obtiverem a qualificação 
necessária.

Também foi aprovada a proposta do PCP 
que permite a inclusão dos docentes que se 
encontravam em situação de dispensa por 
Bolsa.

Foi aprovada a proposta do BE que permi-
te o ingresso por provas públicas para aque-
les que têm 15 anos de serviço (algo que cons-
tava na proposta negocial inicial do MCTES, 
mas que alguém resolveu colocar como vin-
gança, aumentando para 20 anos). Foi tam-
bém aprovada a proposta deste partido de in-
clusão na carreira dos docentes que concluí-
ram a sua qualificação mas cujos contratos ti-
nham terminado.

Conseguiu-se, também, que constasse a 
possibilidade de dispensa ou redução de ser-
viço, por decisão do órgão legal e estatuta-
riamente competente, proposta pelo PS, ain-
da que, como referiu a deputada Margarida 
Mano (PSD) tal já fazia parte do quadro legal 
vigente (e é bom que nas instituições se per-
ceba que a autonomia pode e deve ser utiliza-
da para o bem).

E, por fim, repôs-se a legalidade e o cum-
primento da Lei de Orçamento de Estado, 
através da aprovação da proposta do PCP de 
revogação do artigo 7°.

A ação dos deputados Duarte Marques e 
Margarida Mano (PSD) e Ana Rita Bessa (CDS) 
permitiu articular pontes sob o signo da res-
ponsabilidade.

O trabalho político intenso do deputado 
Luís Monteiro (BE) e a intensidade da deputa-
da Ana Virgínia Pereira (PCP) permitiu o aco-
lhimento das propostas do SNESup e a melho-
ria considerável deste diploma.

Esta é uma enorme vitória da justiça, do 
grande esforço de qualificação dos docentes, 
e do próprio Ensino Superior que sai reforça-
do e estabilizado.

É também uma vitória dos (poucos) diri-
gentes que tiveram a coragem e o discerni-
mento de cumprir a Lei do Orçamento de Es-
tado quanto à colocação dos colegas já douto-
rados na categoria Professor Adjunto. 

Uma palavra também de saudação aos 
muitos docentes que, não estando em causa 
com este decreto-lei, enviaram mensagens 
para a Assembleia da República em solidarie-
dade com os colegas.

Mais uma vez, muito poderia ter sido con-
seguido se houvesse outra postura negocial 
da parte do MCTES.



6 7Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 a

br
/m

ai
/ju

n 
20

17

ISABEL MENEZES

Universidade 
do Porto

Começo pelo princípio: sou contra o 
regime fundacional em especial naquilo 
em que significa cedência a uma certa 

visão de gerencialismo do ensino superior 
público. Et pur… Nos últimos oito anos fui 
membro de um conselho geral de uma uni-
versidade com estatuto fundacional. Fui, até, 
membro de uma comissão que deu um pare-
cer positivo à continuidade da U.Porto no 
regime fundacional num momento em que 
um governo, que cortava no financiamento 
do ensino superior, esperava uma avaliação 
negativa para se sentir legitimado para cortar, 
também, o estatuto funda-
cional das universidades e 
criar… não se sabia o quê. 
Por isso, e naquele con-
texto, fui favorável à conti-
nuidade do estatuto funda-
cional.

A promessa que o esta-
tuto fundacional trazia 
para as universidades era 
a de uma maior autonomia 
de gestão, acompanhada 
de fundos muito significativos para apoiar a 
investigação. Como é sabido, a transferência 
desses fundos nunca se concretizou. A maior 
autonomia parece ter-se traduzido na maior 
agilidade na gestão patrimonial, na medida 
em que as decisões agora não carecem de 
autorização do governo, mas apenas do conse-
lho de curadores. Mas a maior autonomia de 
gestão traduziu-se, essencialmente, na aplica-
ção de regras mais penalizadoras nos contra-
tos de pessoal. Por exemplo, na Universidade 
do Porto, tem crescido o número de contra-
tos de trabalho em regime privado, em espe-
cial nas contratações de pessoal não docente 
e de docentes convidados. Esta alteração ser-
viu, também, como argumento para refazer e 
recalcular o contrato de trabalho de docentes 
convidados, precarizando ainda mais as con-
tratações existentes e assumindo como base 
de trabalho docente um horário semanal de 

16 horas – em clara violação dos pressupostos 
de um máximo de 12 horas de serviço docente 
que sempre foi distintivo do ensino na univer-
sidade. Ou seja, e como tantas vezes acontece, 
o estatuto fun dacional permitiu que a ges-
tão das universi dades, das faculdades e dos 
departamentos – incluindo-se aqui a U.Porto 
mas também, como se pode ver nos respeti-
vos relatórios de avaliação do regime funda-
cional, a Universi dade de Aveiro e o ISCTE – 
fosse ‘forte com os fracos’, aplicando diligen-
temente regras mais limitadoras dos direitos 
de quem tra balha, mas reclamasse pouco a 

aplicação da lei no que 
concerne aos contratos de 
finan ciamento aprovados 
pela tutela, o que, claro, 
equi valeria a ser “forte 
com os fortes”.

Posto isto, o regime fun-
dacional chama a atenção 
para aspetos nucleares da 
gestão universitária que 
deveriam merecer a maior 
atenção. Ou seja, mesmo 

do “lado contrário”, a minha experiência per-
mitiu constatar que há uma substancial neces-
sidade de mudança na gestão das instituições 
de ensino superior. É hoje evidente que há 
uma chocante falta de autonomia na gestão 
das universidades. Isto não significa que deva 
existir falta de escrutínio público ou de exi-
gência de transparência de procedimentos. 
Quero ser, quanto a isto, muito clara: as uni-
versidades devem prestar contas, transparen-
tes e inequívocas, da forma como gastam os 
dinheiros (essencialmente) públicos que lhes 
são atribuídos ou para que concorrem em 
concursos competitivos. Mas, essa prestação 
de contas não deveria significar a obrigatorie-
dade de um “visto prévio” que é o que acon-
tece agora em muitas das decisões (por exem-
plo, vender ou comprar um edifício), mesmo 
com o estatuto fundacional. Ou seja, as uni-
versidades são claramente menorizadas pela 

 “É hoje evidente que 
há uma chocante 

falta de autonomia 
na gestão das 

universidades”

O ESTATUTO FUNDACIONAL –  
UMA PERSPETIVA A PARTIR 
DO LADO CONTRÁRIO

tutela e a sua efetiva capacidade de tomada 
de decisão é francamente limitada. Por isso, 
parece fazer especial sentido relembrar a lei 
de Sayre: há muitas e emocionalmente inten-
sas discussões de política académica … porque 
aquilo que está em jogo tem um valor baixo. 
As universidades, com ou sem estatuto funda-
cional, e de forma especial nos últimos anos, 
são colocadas perante a situação paradoxal 
(e quase impossível) de encontrar novas fon-
tes de financiamento, atrair novos públicos e 
colocar os seus diplomados num mercado de 
trabalho em desvanecimento e precarização, 
mas tendo de, a cada momento e como no jogo 
infantil, perguntar à tutela: “Minha mãe, dá 
licença?”.

Adicionalmente, e também para ser clara, 
os problemas trazidos pelo estatuto funda-
cional (e pelo RJIES) não resultam do envol-
vimento de pessoas de fora da universidade 
na gestão universitária. Pelo contrário: o 
maior problema não é quando essas pessoas 
se envolvem de forma comprometida e inte-
ligente na gestão, mas quando se inibem de o 
fazer. Um envolvimento comprometido e inte-
ligente reconhece a especificidade das uni-
versidades, e traz uma visão de fora que tam-
bém é salutar para pensar o que está dentro. 
Trazer essa visão não é tentar “controlar” os 
universitários, nem mimetizar processos de 
gestão de instituições privadas. Esse envolvi-
mento atende à natureza essencialmente libe-
ral e radical da universidade, como espaço de 
profunda liberdade e motor de transforma-
ção social. A universidade sendo “isto” desem-
penha um papel único e nuclear no nosso 
mundo, que nenhuma outra instituição está 
em condições de assumir. Quem vem de fora 
reconhece, por vezes mais até do que quem 
está de dentro, esse caráter distintivo que tem 
de ser preservado. A minha experiência pes-
soal atesta, aliás, a generosidade do envol-
vimento de muitas pessoas que têm dado o 
melhor do seu esforço, tempo e inteligência 
ao serviço da U.Porto, tanto no conselho geral, 
quanto no conselho de curadores. 

Finalmente, e do meu ponto de vista, é o 
RJIES, e não o estatuto fundacional, que criou 
os maiores problemas na democraticidade 
e representatividade das universidades. Foi 
esse o normativo que limitou a participação 

democrática e reforçou a hetero-determina-
ção da estrutura orgânica das universidades. 
O RJIES limitou e concentrou poderes, perso-
nalizou o exercício do poder e limitou, entre 
outras coisas, o colégio eleitoral que elege o 
Reitor. Abriu a possibilidade de que, numa 
faculdade, a liderança em todas as suas com-
ponentes esteja concentrada numa única pes-
soa – com vantagens incompreensíveis. Os 
modelos colegiais que diversificam o exercí-
cio do poder e exigem 
a partilha e colabora-
ção entre atores diver-
sos maximizam não 
apenas a democratici-
dade, mas também a 
qualidade das próprias 
decisões a tomar.

É ainda extrema-
mente curioso que, 
num momento socio-
-histórico em que se 
defendem, cada vez 
mais, soluções personalizadas e localmente 
construídas para lidar com fenómenos com-
plexos, se insista num modelo de governa-
ção único a aplicar a todas as universidades. 
Neste caso, aliás, esse modelo na lógica do 
“pronto-a-vestir” deixa pouca ou nenhuma 
margem de manobra para que as universi-
dades encontrem modos de se governar que 
lhes façam sentido.  Também aqui as discus-
sões são intensas… porque há pouco a decidir. 
O que faz falta é, do meu ponto de vista, uma 
revisão do RJIES que garanta a autonomia efe-
tiva das universidades desde que garantidos 
dois pressupostos absolutamente essenciais: 
(1) uma estrutura de governação com equi-
dade na participação, democraticidade dos 
procedimentos e escrutínio do exercício dos 
vários poderes no interior das instituições – 
assumindo que, numa democracia, as institui-
ções de ensino superior têm a obrigação de se 
comportarem de forma genuinamente demo-
crática; (2) a prestação, continuada e rigo-
rosa, de contas para garantir a transparên-
cia e bom uso dos dinheiros públicos, sabendo 
nós que esta é, também, um condição nuclear 
para gerar a confiança que sustenta a própria 
democracia.

 “...é o RJIES, e não o 
estatuto fundacional, que 

criou os maiores problemas 
na democraticidade e 

representatividade das 
universidades.”
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A transformação das instituições de en-
sino superior públicas em fundações 
públicas de direito privado está pre-

vista no Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES – Lei nº 62/2007). Essa 
transformação foi concretizada em 2009 nas 
Universidades do Porto e de Aveiro e no ISC-
TE-Instituto Universitário de Lisboa, tendo 
a Universidade do Minho passado para este 
regime em 2016 e estando previsto que o mes-
mo acontecerá com a Universidade Nova de 
Lisboa em 20171. Trata-se do surgimento de 
uma espécie de privatização das universida-
des, através de um estatuto jurídico híbrido 
(a universidade-fundação é pública mas com 
concessões ao direito privado) cujos contor-
nos são pouco claros mesmo para os próprios 
juristas.

Considerando, por um lado, a orientação 
política atual de incentivar a passagem ao 
regime fundacional das universidades públi-
cas e mesmo de institutos superiores poli-
técnicos públicos e, por outro lado, que a 
operacionalização deste regime nas três uni-
versidades-fundação acima mencionadas já 
permite fazer uma avaliação das respetivas 
implicações práticas, o SNESup (com base nas 
preocupações e constatações transmitidas por 
numerosos docentes e investigadores) faz um 
balanço crítico da implementação do regime 
fundacional destacando três aspetos:

1. Nas universidades-fundação têm sido 
identificadas situações nas quais um mesmo 
docente pode ser contratado sucessivamente 
ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas (LGTFP) e do Código de Trabalho 
CT), sendo forçado a transitar de um enqua-
dramento legal para outro, com prejuízo da 

estabilidade do vínculo contratual do pró-
prio. Noutros casos, a progressão para uma 
outra categoria profissional aprovada em con-
curso público só é possível se o docente acei-
tar passar a ter contrato ao abrigo do CT e não 
da LGTFP. Estas situações constituem exem-
plos dos efeitos negativos do regime fundacio-
nal no que respeita à contratação de docentes 
e investigadores, tendo-se vindo a acentuar 
o crescimento da precarização do emprego e 
passando a coexistir carreiras paralelas numa 
mesma instituição. Esta situação prejudica, 
no plano individual, os 
docentes que se encon-
tram em situação precá-
ria e, no plano coletivo, 
enfraquece a coesão orga-
nizacional no interior das 
instituições.

Neste contexto, o 
SNESup defende que 
todas as contratações 
devem enquadrar-
-se clara e inequivoca-
mente no Estatuto da 
Carreira Docente Uni-
versitária (ECDU), res-
peitando as cargas horárias e funções pro-
fissionais previstas nesse enquadramento 
jurídico. Para efeitos de progressão, atra-
vés de mudança de categoria profissio-
nal, deve ser mantido o enquadramento da 
LGTP para aqueles docentes que assim o 
pretenderem.

2. Nas universidades-fundação têm vindo 
a verificar-se limitações à participação dos 
docentes e investigadores nas decisões 
sobre os respetivos modos de organização 

1
Processo, entretanto, 
concretizado (nota do 
editor)

POSIÇÃO DO SNESUP
SOBRE O REGIME FUNDACIONAL 

e funcionamento, adotando-se modelos que 
reduzem a democraticidade interna das insti-
tuições. No regime fundacional o poder deci-
sório fica nas mãos de muito poucos, sendo 
o Conselho de Curadores um órgão funda-
mental de governo cujos membros depen-
dem de nomeação pelo Reitor e podem ser na 
sua maioria externos às próprias universida-
des. Esta é mais uma implicação negativa do 
regime fundacional, pois acentua a tendên-
cia para se reduzir a democracia interna na 
governança das instituições e confere poder 
excessivo a atores exteriores ao ensino supe-
rior nos órgãos responsáveis pela tomada 
de  decisão sobre orientações estratégicas do 
ensino, aprendizagem e investigação nas uni-
versidades.

Neste contexto, o SNESup defende que 
é crucial promover a democraticidade 
interna nas universidades e institutos supe-
riores politécnicos, favorecendo a participa-
ção de todos os profissionais nas decisões 
estratégicas das instituições de ensino supe-
rior. Importa respeitar e incentivar a exis-
tência de processos de audição sindical e 
consulta pública, criando condições para a 
participação dos docentes e investigadores 
na tomada de decisões que afetam a organi-
zação das universidades e politécnicos.

3. Uma das vantagens apontadas por 
aqueles que defendem o regimenfundacional 
é o alargamento da autonomia financeira e o 
acesso a novas fontes de financiamento e for-
mas de investimento. Sublinhe-se, porém, que 
a dependência de financiamentos externos 
não-estatais pode condicionar as opções das 
instituições de ensino superior em matéria 
de ensino e investigação, com prejuízo das 

suas missões, enquanto instituições públicas 
que prestam serviço à sociedade no seu todo. 
Acrescente-se, ainda, que a dependência dos 
fundos estruturais europeus que sustentam 
cada vez mais a ciência acentua as fragili-
dades do sistema, criando uma situação de 
debilidade geopolítica para o Sistema Cientí-
fico e Tecnológico Nacional.

Neste contexto, o SNESup defende que o 
modelo de funcionamento das instituições 
não pode justificar o subfinanciamento 
estatal no ensino superior que se vem veri-
ficando na última década em Portugal, pois 
tal situação condiciona a liberdade acadé-
mica individual e coletiva inerente às fun-
ções de ensinar e investigar nas universida-
des e politécnicos que constituem o sistema 
educativo público.

O SNESup rejeita assim o modelo fundacio-
nal, considerando que temos vindo a assistir 
a uma crescente precarização do trabalho no 
ensino superior e a uma estagnação generali-
zada das carreiras dos docentes e investigado-
res, defendendo que em todas as universida-
des e politécnicos, é crucial e premente que: 
sejam implementadas medidas que invertam e 
impeçam a precariedade de docentes e investi-
gadores, respeitando também os princípios da 
equidade e proporcionalidade;

• seja foram concretizadas;
• sejam tomadas medidas que invertam a 
tendência de envelhecimento etário dos 
docentes de ensino superior que se tem 
vindo a acentuar nos últimos anos.

 
A Direção do SNESup
em Dezembro de 2016

“Neste contexto, o 
SNESup defende que 
é crucial promover a 

democraticidade interna 
nas universidades e 
institutos superiores 

politécnicos”
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FUNDAÇÕES? 
PORQUÊ? 

PARA QUÊ?
fundacional, donde, atendendo às conside-
rações acima, nunca mais vamos sair, por-
que tal depende, exclusivamente, de quem 
está no órgãos superiores que são invariavel-
mente os defensores do regime e porque não 
há nenhum mecanismo democrático que per-
mita que a nossa voz seja ouvida e a nossa opi-
nião tida em conta. 

Depois de várias Universidades terem pas-
sado ao regime fundacional  é interessante 
verificar que, quando se fala nele, há 2 tipos 
de reacções:

a) A dos membros dos órgãos superiores 
das universidades que afirmam perempto-
riamente que as respectivas universidades 
beneficiaram com a passagem a fundação 
e sublinham uma série de vantagens e coi-
sas que se podem fazer sob esse regime,

b) A da generalidade dos docentes e 
funcionários que não são nada entusiastas 
e afirmam não terem verificado nenhuma 
alteração positiva com significado.
Não é fácil encontrar exemplos de coisas 

positivas que possam ser feitas sob o regime 
fundacional e que não pudessem ser feitas no 
regime antigo. As supostas vantagens são coi-
sas como “reger-se pelo direito privado no que 
respeita à gestão  do seu pessoal docente”. Isto 

O caminho para as fundações não é mais 
do que a meta de um processo desen-
cadeado pelo RJIES que tem como ob-

jectivo fundamental retirar a generalidade 
dos docentes da gestão das faculdades. Com 
efeito, as mudanças então introduzidas fize-
ram com que apenas um número reduzido de 
pessoas esteja a par da vida das faculdades. 
Como são essas pessoas que elegem os órgãos 
superiores da universidade, o afastamento é a 
consequência lógica: é o “centralismo pseudo-
-democrático” em que não há necessidade de 
prestar contas a eleitores porque eles desapa-
receram. Este afastamento levou a FCT a uma 
situação de alheamento e sonolência, até sur-
gir a notícia da passagem a fundação. Aí a FCT 
regressou à vida e manifestou, de forma ine-
quívoca, o que achava do processo. Mas, isso 
não trouxe nada de particularmente útil por-
que os “representantes da FCT” no Conselho 
da Universidade estiveram a leste da  vontade 
da Faculdade, a fundação avançou e, mais 
grave ainda, a FCT regressou à modorra ante-
rior, aceitando pacificamente essa conversão. 
Sendo a FCT a maior faculdade da UNL, será 
que não teríamos força, se tal quiséssemos, de 
parar o processo? E que tal sair desta UNL?

Agora estamos no famigerado sistema 

MANUEL 
ORTIGUEIRA

significa “deitar para o caixote do lixo” a mais 
importante lei alguma vez feita para o ensino 
superior: o ECDU que sempre foi considerado 
uma pedra no sapato da maioria dos minis-
tros que tiveram tutela sobre o Ensino Supe-
rior. No documento “O Processo de Transfor-
mação Fundacional da Nova” lê-se: “Existirá, 
em paralelo com este sistema, um outro, com 
um regime em que a contratação será em 
regime privado, com base em regulamentos 
que serão elaborados tendo como princípios 
as regras da contratação pública. Esse será 
o regime para o pessoal não docente contra-
tado depois da passagem ao regime fundacio-
nal (embora a possibilidade da manutenção 
da contratação pública ainda esteja em aná-
lise).“ Alguém acredita que se se seguirão o 
ECDU e as carreiras nele consignadas? E que 
não haverá entradas “pela porta do cavalo”? 

Quando se lê a legislação associada ao 
regime fundacional e se interpreta à luz dos 
objectivos do RJIES fica-se com a sensação de 
que a fundação não é mais do que um prolon-
gamento do objectivo implícito: retirar a gene-
ralidade dos docentes do caminho da gestão.  
O regime fundacional traz um reforço deste 
processo: haverá um número restrito de pes-
soas que se irá perpetuar na gestão, aten-
dendo à forma, de cima para baixo, como as 
coisas se irão processar. Com efeito, não se 
vislumbra nenhuma acção de controlo sobre 
o Conselho de Curadores: não temos nenhuma 
palavra a dizer, nem sobre a nomeação, nem 
sobre a sua acção. No documento “O Regime 
Fundacional e a Universidade Nova” afirma-
-se no ponto 2-a): “Os estabelecimentos de 
ensino superior das universidades públicas 
de natureza fundacional têm estatutos pró-
prios, aprovados pelo Conselho de Curado-
res da fundação, sob proposta de uma assem-
bleia estatutária (conforme previsto no artigo 
172.o do RJIES), estando esses estatutos sujei-
tos a homologação pelo ministro da tutela, nos 
mesmos termos que os estatutos das demais 
universidades públicas.” Isto significa que não 
temos uma palavra a dizer sobre os estatutos 
que nos irão reger. 

Tudo isto não passa de uma privatização 
encapotada.
 

DO MILAGRE 
DO REGIME 
FUNDACIONAL: 
A ESPERA EM VÃO
Abordagem sem tergiversações

Foi-me pedido um testemunho sobre o 
regime fundacional, baseado no experi-
mento pessoal. É isso que vou fazer, sem 

procurar um estilo discursivo, propício a con-
vencer os outros e a trazê-los como prosélitos 
para o meu campo. O propósito de convenci-
mento cheira-me a colonização; e esse chapéu 
não vai bem à cabeça de um universitário.

Não é minha intenção cometer qualquer 
ofensa; pretendo apenas proceder a um rela-
to, qual diagnóstico inspirado na convicção de 
que os males detetados podem ser curados, 
conquanto tomemos os remédios apropriados. 
Logo, não se pode poupar no verbo.

Vivemos uma era de mistificações e fugas à 
verdade. Ela intima-nos a tratar os problemas 
sem concessões e paninhos quentes, a abordá-
-los com a radicalização correspondente à agu-
da gravidade que eles encerram, e aos impera-
tivos da cidadania.

Quando se ouve o presidente do Conse-
lho de Curadores de qualquer IES (Institui-
ção do Ensino Superior) fazer o balanço da 
experiência do regime fundacional, assiste-se 
a um ingente esforço e a uma repetição enfa-
donha de palavras levianas e inócuas. A len-
galenga é confrangedora, culmina numa mão 
cheia de nada e noutra de coisa nenhuma. 
Não passa do desfiar de um rosário de pífias 
justificações para o facto de, até ao presente, 
não terem sido alcançados resultados tangí-
veis; e para aquecer a manutenção da espe-
rança de que o futuro trará a realização das 
promessas por cumprir.

Eis uma falácia, ao serviço da despudorada 
alienação, porquanto os paladinos do regime 

JORGE 
OLÍMPIO BENTO

Professor 
Catedrático 
Jubilado da 
Universidade 
do Porto
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Lembro-me bem desse facto. O reitor con-
vocou todos os órgãos dirigentes das faculda-
des para o salão nobre da reitoria. A quase tota-
lidade dos presentes (mais de 95%) votou con-
tra a passagem a fundação. Isso não obstou que 
o reitor, com o apoio do Conselho Geral, levas-
se a metamorfose avante. Eis mais uma prova 
de que a existência do Conselho Geral (com as 
prerrogativas que possui, sobressaindo a da es-
colha do reitor) e do regime fundacional revela 
a destruição da democracia nas IES. Também 
aqui se transformou em pós-democracia; o po-
der de uma minoria é exercido sem a comuni-
dade académica e, não raras vezes, contra ela.

2. “A vida não presta sem milagres. E, para os 
haver, é necessário que alguém acredite ne-
les.” Esta asserção, da lavra de Miguel Torga, 
aplica-se ao regime fundacional. Mas é só na 
aparência, porquanto não se afigura credí-
vel que os paladinos de tal regime acreditem 
na panaceia milagreira, por eles a toda a hora 
propalada. 

O que os moveu e move não são os argu-
mentos que publicitam. O fito é o de abrir uma 
(terceira) via, para escapar a constrangimentos 
legais, que obrigam a gestão da coisa pública, 
e implementar a visão managerialista. Acres-
ce, julgam eles, a possibilidade de ter à mão 
mecanismos mais flexíveis para a celebração 
de contratos de trabalho com baixos salários e 
precariedade. 

Isto não se compagina com a idoneidade 
inscrita no código genético de uma IES e no 
imaginário perfil dos seus dirigentes. Como ro-
tular o ato de contratar para funções públicas 
a coberto do direito privado, com o intuito de 
sonegar o acesso à ADSE e ao suplemento para 
refeição?! Pasmo com o à-vontade desta gente: 
esquece tão facilmente que nem tudo o que é 
legal tem legitimidade moral, e que a legalida-
de de muitos procedimentos é questão de po-
der e não de justiça! Será apenas esquecimen-
to ou, antes, uma expressão das lacunas da sua 
formação? Venha o diabo e escolha.

De resto, esta metodologia faz parte do ar-
senal neoliberal de estratagemas, receitas e re-
formas estruturais, com as intenções e conse-
quências sobejamente conhecidas.

A estória do regime fundacional não con-
tém nada de encantar. Integra-se no nevoei-
ro do cinismo que se apoderou da política, em 

Organização 
do Ensino

geral, e da universitária, em particular, na úl-
tima dúzia de anos. Abundam cenas de farsa, 
mentira e tragédia. Dir-se-á que esta aprecia-
ção se enreda em juízos de intenções. A reali-
dade não mente, a desgraça habita o presente 
e lança tentáculos de ruína para o futuro.

Os agentes e serventuários do economês e 
financês tomaram as rédeas do mando em to-
dos os setores. Na universidade, não conten-
tes com o golpe desferido pelo Processo de Bo-
lonha, decidiram transformá-la em empresa 
e numa fronda do mercado e do mundo dos 
negócios, sujeitá-la, para tanto, aos ditames do 
‘managerialismo’.

O empreendimento tinha que respeitar a 
legalidade, para que a eventual contestação 
não surtisse grande efeito. E foi exatamente 
por aqui que os inteligentes começaram, im-
pondo a famigerada lei do RJIES. Com ela as-
sestaram várias cajadadas: liquidaram a de-
mocracia na universidade, introduziram nes-
ta forças externas, manifestas ou ocultas, e en-
tregaram-lhes a governança. Não era ainda su-
ficiente, havia que tomar cuidado para não en-
grossar a oposição! Introduziram a treslou-
cada ‘competitividade’ e uma burocracia asfi-
xiante das pessoas, tirando-lhes espaço para se 
aperceberem do laço que estava sendo tecido à 
volta do seu pescoço. 

Os bispos do ‘reformismo’ não descuraram 
nada. Vai daí, instalaram no palco mediático 
uma orquestra, bem afinada, que tocava loas 
à ‘inovação’, e abafava as vozes do coro da dis-
cordância e resiliência. 

O cortejo prosseguiu a marcha triunfan-
te. O orçamento das universidades, que já era 
escasso, foi drasticamente reduzido, ficando 
muito aquém do necessário para pagar os salá-
rios dos docentes e funcionários. Mas não ha-
via mal algum nisso, proclamavam os cruza-
dos do ‘aggiornamento neolibelês’ da alma ma-
ter! Esta podia gerar receitas próprias na or-
dem de 50% dos fundos necessários para co-
brir o seu funcionamento! A passagem a fun-
dação seria a ponte para essa margem. Para 
não falar no infalível ‘empreendedorismo’. A 
toda a hora, os altifalantes difundiam extasia-
dos o discurso tonitruante.

3. Acreditem, assisti a sucessivas sessões de 
venda de tais ilusões, em festivais e récitas de 
teor religioso. Ouvi e vi um reitor apregoá-las, 

com insuperável entusias-
mo, ao Presidente da Repú-
blica de então. O paraíso es-
tava ao virar da esquina! E 
qual foi o resultado?

As faculdades viram-se 
forçadas à conversão em fá-
bricas de cursos para tudo 
e para nada, por grosso ou 
atacado, costurados para os 
mais diversos fins, impin-
gindo gato por lebre.

Quão salvífica evolução 
e solução! O importante era obter dinheiro, a 
qualquer custo, para garantir a sobrevivência; 
e para que as eminentíssimas criaturas vissem 
confirmada a veracidade dos dogmas prega-
dos do alto dos púlpitos sagrados.

Obviamente havia óbices de peso nesse ca-
minho. Para manter tanto curso e cursilho em 
funcionamento, os docentes do quadro não 
bastavam. E para que o dinheiro provenien-
te do OE e do orçamento privativo chegasse, 
era imperioso conter as despesas. Nada que as 
mentes laboriosas não pudessem contrariar; 
para todos os empecilhos foram inventadas 
respostas conformes à vontade do freguês. A 
progressão nas carreiras foi congelada e recor-
reu-se à contratação de jovens docentes, com 
vencimento a tempo parcial, embora muitos 
deles com dedicação exclusiva à instituição. 
Alguns foram mesmo contratados a 0%! Tudo 
legal, à luz das normas em vigor na caserna! 
Essa gentalha tinha a espada de Dâmocles pen-
dente sobre o pescoço: podia ser removida e 
atirada para o desemprego; ‘convinha-lhe’ por-
tanto comer e calar o que lhe punham à frente! 

O arsenal de soluções éticas e inteligentes 
era vasto. Não faltaram figuras proeminen-
tes a recomendar a redução das aulas presen-
ciais, e o recurso a estudantes de doutoramen-
to para assegurar a lecionação graciosa. A re-
comendação foi auspiciosamente recebida por 
muita gente, uns porque dar aulas é uma ma-
çada, outros porque tinham mais que fazer, 
e lecionar bem ou mal tanto faz para vencer 
concursos de ascensão na carreira. 

Pois, é, os fins justificam os meios! Tudo 
valia e tinha que ser ‘rentabilizado’; tudo era 
bem-vindo, inclusive a nova versão da escra-
vatura, para cumprir o cavernícola projeto do 
economicismo ideológico. Não resisto, por me 

“Quando os que mandam 
perdem a vergonha, os 
que obedecem perdem o 

respeito.”
Cardeal Retz (1613-1679)

fundacional sabem bem as motivações e fina-
lidades que presidem ao modelo! Ora, a alie-
nação intencional é infamante em todas as 
circunstâncias; no caso das IES, ela sobe de 
tom e agravo, por visar pessoas que, assim é 
suposto, devem ter a alma acesa e a consciên-
cia acordada. 

O despautério é tanto que me obriga a tra-
zer à colação o seguinte: há experimentações 
abusivas; não deviam ser feitas, nem nos ani-
mais, nem, muito menos, nas pessoas e nas ins-
tituições. Incluo neste experimentalismo per-
verso a transformação das IES públicas em 
fundações. 

A discussão em torno do regime fundacio-
nal vale como uma radiografia do estado da 
democracia e da justiça social nas IES, o que 
inclui forçosamente um olhar sobre o RJIES-
-Regime Jurídico das Instituições do Ensino Su-
perior.

Estória e cenário 
deprimentes

1. O título deste depoimento diz tudo: a 
adopção do estatuto de fundação por algumas 
IES foi festejado por um foguetório promis-
sor de extraordinários milagres. Até agora ne-
nhum se realizou; mas realizou-se tudo quan-
to de funesto trazia no bojo, e era de fácil pre-
visão. Dito de modo cru, o embuste gerou os 
efeitos ínsitos na sua congeminação: as insti-
tuições converteram-se em caixa-de-ressonân-
cia e propagação do ‘mainstream’ mercadoló-
gico, perderam autonomia e independência, 
conformaram-se a um Orçamento de Estado 
insuficiente para o cumprimento decente da 
sua missão. As IES viram-se forçadas a lutar 
pela sobrevivência, entregando-se a práticas 
que desacreditam a sua matriz de instituição, 
incumbida de praticar e irradiar princípios e 
valores de claridade, iluminadores da Cidade 
e Humanidade. 

Estava na cara que assim ia suceder. Por 
isso não foi difícil apontar os desatinos que se 
anteviam a olho nu. Porém o fanatismo ideo-
lógico sobrepôs-se à lucidez. Os detentores do 
poder decidiram a bel-prazer, inclusive contra 
a vontade expressa em assembleias convoca-
das para um pronunciamento sobre o assun-
to, como foi o caso da Universidade do Porto. 



14 15Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 a

br
/m

ai
/ju

n 
20

17

parecer ajustado, a citar Miguel Torga (Diário 
1940): “Tenho a impressão de que certas pes-
soas, se soubessem exatamente o que são e o 
que valem na verdade, endoideciam. De que, 
se no intervalo da embófia e da importância, 
pudessem descer ao fundo do poço e ver a po-
breza franciscana que lá vai, pediam a Deus 
que as metesse pela terra dentro.”

Como reagiu a comunidade académica? 
Como era previsível; a maioria assistiu em ati-
tude de passividade! Não faltou quem a aler-
tasse para a periculosidade da insana deriva, 
e apelasse à sua mobilização contra a ratoei-
ra colocada no seu caminho. Contudo, ela, por 
um lado, reclama-se ‘apolítica’, entende que to-
madas de posição de pendor político são rea-
ções típicas da populaça, mancham a reputa-
ção pseudointelectual, e lançam os seus paren-
tes na lama. Por outro, cuida que, para pro-
blemas de índole político-ideológica, há saí-
das técnicas. Santa crendice e ingenuidade! Ou 
será estultice, covardia, conivência e irrespon-
sabilidade?! Seja como for, sobre ela recai o 
julgamento de Max Weber (1864-1920): “Quan-
do alguém se diz neutro, é porque já tomou 
partido pelo mais forte.”

4. E hoje, para onde sopram os ventos? O clima 
mantém-se. Os números e as estatísticas conti-
nuam a ser exibidos com total indiferença pela 
realidade. O orçamento das IES é insuficiente, 
condenando algumas delas ao inexorável defi-
nhamento. A tentação para implementar ‘no-
vos’ modelos de organização (fusões de facul-
dades) não desarma; insiste-se na necessidade 
da ‘boa’ gestão e do uso ‘responsável’ dos re-
cursos existentes, para escamotear o desígnio 
de fortalecer os grandes e destruir os peque-
nos, tal e qual como na cadeia de alimentação 
do tubarão. A precariedade laboral não dimi-
nui. O investimento nas pessoas – o maior pa-
trimónio de uma instituição! – não se regista. A 
renovação do corpo de docentes e de funcioná-
rios não docentes encontra-se adiado para as 
calendas gregas. Muitos professores associa-
dos e auxiliares vão ficar estacionados no pos-
to até ao fim da carreira. Escasseiam os cate-
dráticos abaixo dos 50 anos de idade; aposen-
tam-se e os seus lugares ficam por preencher. 

A conflitualidade aumenta dentro das ins-
tituições, tornando insalubre o ambiente. Os 
reitores e dirigentes afins olvidam que lhes 

incumbe desempenhar a função, não para do-
minar e apoucar, mas para cuidar da elevação 
do nível de satisfação e identificação das pes-
soas com a instituição. Em vez disso, persiste 
o delírio da dominação e subjugação da acade-
mia, da sua genuflexão perante deuses exter-
nos.

A situação caminha, a passos largos, em 
direção à calamidade. O envelhecimento do 
corpo docente e administrativo acentua-se, a 
olhos vistos. Ao panorama de catástrofe imi-
nente assistem impávidos os reitores nomea-
dos pelo Conselho Geral, órgão saído das entra-
nhas satânicas do RJIES. Não poucos conselhei-
ros (deste órgão e do Conselho de Curadores) 
vindos de fora assemelham-se a comentadores 
e treinadores de futebol feitos a martelo. Não 
entendem nada da universidade.1 Usam o car-
go como um ornamento da sua fachada, igual 
a índios sentados na orla da floresta, para im-
pressionar os visitantes. As universidades en-
frentam dificuldades financeiras para assumir 
condignamente a sua atividade, mas não para 
suportar os doutíssimos e utilíssimos conse-
lhos. Deus é grande!

Para não esquecer: o papel 
do CRUP

1. O jornal Público, de 10.10.2012, dava con-
ta, a páginas 14, de uma reunião do CRUP   
(Conselho de Reitores das Universidades Por-
tuguesas), realizada na Covilhã no dia ante-
rior. O título rezava assim: Universidades re-
cusam fim do modelo das fundações.

Segundo a peça jornalística, os reitores 
consideraram o regime fundacional “mui-
to útil”, por garantir uma maior autonomia 
e desburocratização das instituições. Mais, 
ele tinha “revelado sucesso, (…) apontando a 
melhoria dos indicadores internacionais das 
três universidades”, que o haviam adotado. 

Sendo isto dito pelos reitores, então o regi-
me em causa é o da demagogia e da falta de 
seriedade, dada a ausência de qualquer nexo 
de causalidade entre as duas coisas. Além de 
ser branqueada a desmedida teia de buro-
cratização que, no caso da Universidade do 
Porto tinha sido implantada, a partir da tão 
benfazeja metamorfose fundacional e do tão 
enaltecido RJIES!

Apesar de insistente-
mente pedida, nunca foi 
elaborada e divulgada 
à comunidade académi-
ca uma lista dos benefí-
cios e contributos palpá-
veis e reais que a passa-
gem a fundação trouxe 
para a melhoria do funcio-
namento da UP. Ao invés, 
avolumava-se a percepção 
de que o regime fundacio-
nal serviu essencialmente 
a deliberada estratégia de 
enfraquecer e anular paulatinamente o auto-
governo das Faculdades, de destruir, sem a mí-
nima inquietude, a obra erguida por ilustres 
nomes da memória dourada da UP. A essa obs-
tinação adequavam-se a criação de um núme-
ro único de contribuinte e a centralização da 
contabilidade orçamental, escapando comple-
tamente ao controlo de cada Faculdade. Ade-
mais, mediante a prestação de contas comum 
a toda a universidade, são diluídos e, porven-
tura, passam despercebidos os gastos crescen-
tes e questionáveis da reitoria.

O texto do jornal Público referia ainda que 
o CRUP se manifestou contra eventuais altera-
ções do RJIES, porque considerava o impacto 
deste “muito positivo” e fundamental para “a 
melhoria do desempenho nacional e interna-
cional”, além de ter permitido “o aprofunda-
mento de boas práticas de gestão”.

Estas afirmações são absolutamente gratui-
tas; não se sustentam numa correlação lógica, e 
não encontram respaldo na realidade. É falsa a 
acusação de que o RJIES está inquinado de uma 
visão ideológica, que retira autonomia à uni-
versidade, tem em baixo conceito os académi-
cos e coloca ela e eles sob uma tutela estranha?

É injusto afirmar que os reitores, eleitos ao 
abrigo do RJIES, têm falta de legitimidade de-
mocrática, não exibem a garantia de represen-
tar a vontade maioritária da academia e al-
guns muito provavelmente não estariam in-
vestidos no cargo, se a eleição fosse atributo de 
um colégio genuinamente representativo da 
comunidade académica?

Não é verdade que alguns dos omnipo-
tentes Conselhos Gerais, impostos pelo RJIES, 
em vez de serem órgãos ocupados em ze-
lar pela orientação, coesão e mobilização da 

universidade, têm sido ins-
trumentos de fratura, ins-
tabilidade e tensão?

Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 
e positivamente o RJIES 
para a melhoria do funcio-
namento da universidade? 

Talvez a fé que anima-
va o CRUP sofresse um 
abalo, se os senhores rei-
tores gastassem tempo a 
ler os ensaios de Zygmunt 
Bauman respeitantes à li-

quefação da sociedade e da vida contemporâ-
neas. Quem sabe se não compreenderiam que 
tais regimes contribuem para tornar líquidas 
instituições anteriormente sólidas! 

A triste verdade é que, escorando-se na pa-
naceia fundacional e no RJIES, a Universidade 
do Porto criou regulamentos e adotou medidas 
de reorganização que aumentaram a burocra-
cia, precarizaram os vínculos laborais e depre-
ciaram o valor do trabalho dos docentes e de 
outros quadros de contratação recente, abri-
ram as portas à prestação de serviços por enti-
dades privadas (quando podiam ser assegura-
dos por recursos internos!), assim como confi-
guraram uma forma do desrespeito do contra-
to social, hoje multiplicado em Portugal. 

Este, sim, é o legado substancial, resultante 
do encantamento com a reforma fundacional 
e o RJIES! Ele é tão evidente que não escapa aos 
olhos normais de um professor e cidadão com-
prometido com a defesa do bem da universida-
de, do país e das pessoas.

2. Recentemente (31.01.2017), o jornal Públi-
co voltou a oferecer-nos um novo capítulo da 
saga fundacional, mediante a entrevista fei-
ta ao Professor António Rendas, reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa e ex-Presidente do 
CRUP. Atentemos nalgumas afirmações saídas 
da boca do entrevistado: 

Um dos tipos de incentivos a conceder a do-
centes com mérito é o de “terem menos horas 
dedicadas ao ensino e mais a projectos de in-
vestigação”! (Conclusão: a dedicação ao ‘ensi-
nar’ penaliza e não constitui tarefa nobre de 
um ‘docente’). 

E quanto a um “ensino superior” de ní-
vel “internacional”? Eis a condição bastante: 

 
“Afinal, como e com o 
quê contribui objetiva 

e positivamente o 
RJIES para a melhoria 
do funcionamento da 

universidade?”

1
Diga-se em abono da 
verdade: o Conselho Geral 
e o Conselho de Curadores 
também não foram criados 
para servir a universidade, 
mas para a vergar a 
interesses espúrios!



16 17Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 a

br
/m

ai
/ju

n 
20

17

milagres. Se adotar o regime fundacional, as-
segura a obstinada retórica, uma universidade 
passará a figurar, dentro em breve, no ranking 
das 100 melhores universidades da Europa e 
até do Mundo! Claro está, as outras universi-
dades vão ficar de braços cruzados ou a bater 
palmas à subida ao galarim do pódio olímpico! 
Isto independentemente de aceitar, sem neces-
sidade de clarificação, o conceito de ‘melhor 
universidade’, imanente aos rankings! 2

Estamos no reino das previsões infalíveis, 
como aquelas dos magos da economia e ges-
tão que prometem o bacalhau a pataco e ga-
rantem o lugar no céu por um euro e, afinal, 
nos atiram para o inferno.

Não vou acusar ninguém de má-fé ou de 
falta de honestidade intelectual. Concedo até 
que tal posicionamento é expressão da inge-
nuidade ou da rendição ao credo da teologia 
político-mercadológica dominante.

O cerne da inteligência 
assenta no ceticismo. Ora 
para os céticos como eu, 
mesmo não possuindo uma 
inteligência superior à dos 
comuns mortais, parece um 
absurdo considerar que a 
metamorfose fundacional é 
a solução infalível para che-
gar àquela meta.
2. A crítica à conversão das 
IES em fundação não pode 
ser desligada do confronto 
com o RJIES (nomeadamen-
te as funções confiadas ao 
Conselho Geral, a começar 
pela escolha do reitor). 

Na lei do RJIES estão bem expressos os 
‘princípios’ e ‘valores’ que hoje prevalecem 
numa conjuntura de condicionamento da polí-
tica pelo mercado. Eles são particularmente vi-
síveis nas declarações em favor do regime fun-
dacional. Uma valorização datada e situada de 
alguns vetores da economia e gestão sobrepõe-
-se às restantes dimensões, relegando-as para 
o caixote do lixo. O foco do cálculo económico 
e contabilístico constitui a fonte exclusiva da 
luz em moda. 

É manifesta a ambição de sonegar à co-
munidade académica o direito de sujeito ati-
vo dos rumos da instituição; e de acumular 
e centralizar o poder. A lei não escondeu o 

“Que as aulas passem, sobretudo, a ser dadas 
em inglês”! 

“O mérito pode decidir salários de profes-
sores”. 

A Universidade Nova vai integrar cerca de 
200 bolseiros de pós-doutoramento, além de ir 
buscar professores ao estrangeiro. 

Como se avalia o mérito? Donde vem o di-
nheiro para estas operações? A resposta é les-
ta e objetiva: “A flexibilidade do modelo funda-
cional permite que tudo isto seja feito”. Eureca! 

Enfim, a universidade deixou de ser palco 
da razão; triunfa nela a cegueira da mistifica-
ção. Camões estava certo: pequenos reitores 
tornam pequena uma grande instituição.

Junte-se esta lástima: o CRUP converteu-se 
em manus longa das sucessivas políticas go-
vernamentais, profundamente ruinosas da 
universidade. Alguns dos seus membros dei-
xam transparecer a sensação de que trocam a 
condição de representantes das suas universi-
dades pela de candidatos ministeriáveis. 

Ao jeito de conclusão

1. O discurso da apologia do regime fun-
dacional rebaixa a comunidade académica ao 
patamar de inferior consciência e competên-
cia críticas e racionais, à imagem de gente in-
capaz de ajuizar e questionar, apta somente 
para baixar a cabeça, reverenciar, ser servil e 
submissa e tudo aceitar de modo acrítico. Tra-
ta-a como a um indigente espiritual. 

Os discursadores assumem o papel de por-
ta-vozes e amplificadores de slogans de uma 
propaganda absolutamente ideológica, ma-
traqueada ad nauseam para impor o pensa-
mento único, para pressionar, condicionar 
e conformar as pessoas ao determinismo de 
uma alteração da configuração das IES. 

É notória a ligação à doxa da demagogia 
propagandística (com pitadas de populismo, 
habitual muleta das ditaduras), reinante no 
plano externo e interno, social e político. De 
nada adiantam os ardis da linguagem; o sol 
não se deixa tapar pela peneira! A proposta 
revê-se na ideologia financeira que hoje co-
manda os cordelinhos da política europeia e 
é responsável pela crise ética, social e moral 
que vitima a maioria da população. 

Mais, a proposta é oferecida na bandeja dos 

objetivo de corrigir o peso de órgãos com 
composição numerosa e heterogénea, pró-
prios do modelo de organização anterior. 
Acusou-os de dificultarem o funcionamento 
e a gestão das instituições e de favorecerem 
o populismo e a irresponsabilidade. O que so-
brou desses órgãos ficou reduzido ao ofício 
de castiçal numa mesa de jantar.

Os mais entrados na idade lembram-se per-
feitamente da matriz ideológica deste discur-
so; os mais novos estão a assistir à sua progres-
siva retoma. Quando um reitor, não eleito pe-
los representantes da comunidade académica, 
advoga uma ainda maior concentração de po-
deres, sob o pretexto de levar a ‘bom’ termo o 
exercício responsável da sua função, então já 
não se trata propriamente de um reitor, mas 
da deriva para um tipo de chefia que eu, por 
decoro e respeito, não vou nomear.

A alternativa à ‘democracia’ ou pós-demo-
cracia vigente, não é diminuir e suprimir a de-
mocracia; ao invés, é exercitá-la e aprofundá-la. 
Se os reitores e outros dirigentes têm da univer-
sidade uma noção de quartel militar e almejam 
modelá-la a preceito, devem enunciar isso com 
frontalidade e sem quaisquer sofismas.

3. Poderá retorquir-se que o modelo funda-
cional conheceu sucesso noutras paragens; 
logo, isso era bastante para o importar. Po-
rém um modelo não pode abstrair do seu 
ambiente original e ser transplantado, sem 
as necessárias adaptações, para um contex-
to cultural e social muito diferente. A comu-
nidade académica tinha a obrigação de estar 
de sobreaviso, porquanto o comportamento 
dos governos no tocante à implementação do 
Processo de Bolonha não diluía as dúvidas, 
nem inspirava confiança na pregação dos be-
nefícios inscritos no regime fundacional.

O milagre da conversão da água em vinho 
e da multiplicação do pão e dos peixes é obra 
da imaginação humana para exaltação da ca-
pacidade de criação divina; mas não está ao al-
cance do regime fundacional, por mais pozi-
nhos mágicos que os fantasistas lhe ponham 
em cima! Mas está a produção de efeitos ex-
postos num artigo do Times Higher Education, 
de 22 de março de 2012, com este sugestivo tí-
tulo, traduzido do inglês: Permitir que as uni-
versidades sejam dirigidas por contabilistas 
e burocratas é prejudicial para o talento e a 

produtividade dos académicos…
Sim, o regime fundacional e o conselho de 

curadores, independentemente da idoneidade 
dos seus membros, são parte de um desígnio 
mal disfarçado: contribuem para submeter as 
IES aos padrões da contabilidade e do negócio.

Antes o dinheiro comprava na igreja a al-
mofadada cadeira da eternidade. Agora ten-
ta limpar as mãos no seio, nos congressos e fa-
chadas da universidade. E impõe a esta a via 
da perversidade.

Em sínteses, este depoimento é uma espécie 
de celebração e invocação daquilo que se foi 
embora e talvez não volte mais; a não ser que 
o fogo da dignidade incendeie a alma e ação 
dos académicos. 

Há densas trevas no horizonte; são as da 
anomia, resignação e sujeição, oriundas don-
de menos se esperaria. Elas instilam o veneno 
da submissão. O medo anda por aí revigorado; 
dói ver como ele medra até dentro da universi-
dade, onde se pratica uma ignominiosa explo-
ração da jovem geração, ao abrigo do enalteci-
do estatuto de fundação!

Nos últimos anos, os reitores passaram a 
ser escolhidos segundo um modelo neoliberal 
que capturou a universidade. Naturalmente, 
eles cuidam, em primeiro lugar, da fidelidade 
a quem os nomeia e não do bem-estar da abs-
trata comunidade académica. Quem esperar o 
contrário, pode sentar-se, porque a espera será 
em vão. Se confiarem neles e nos seus ‘supe-
riores’ para remediar a situação, se cederem 
ao medo e não assumirem a coragem da con-
testação e o dever da indignação, os explora-
dos traem e tornam-se vítimas da própria trai-
ção. Erguer-se, protestar e sacudir o aviltante 
jugo da injustiça é, aqui e agora, a sua relevan-
te função e suprema obrigação. 

Não ignoro que isto dá trabalho. Só que, lem-
bra Cornelius Castoriadis (1922-1997), “é preci-
so escolher: ou descansamos ou somos livres.”

Nos meus ouvidos ressoam os versos de 
Sophia de Mello Breyner Andresen. Não que-
ro pertencer aos “túmulos caiados onde ger-
mina calada a podridão.” Que os outros se 
calem e mascarem “à sombra dos abrigos”, 
“mas tu não”! 

O alimento dos deuses é a ambrosia. O do 
Ser Humano é o cultivo da Liberdade. Fica des-
te jeito desobrigada a consciência, e reforçado 
o meu vínculo à Cidade e Universidade. 

“A alternativa à 
‘democracia’ ou pós-
democracia vigente, 

não é diminuir e 
suprimir a democracia; 
ao invés, é exercitá-la e 

aprofundá-la.”

2
David Justino (Diário 
de Notícias, 28.02.2015) 
equipara os rankings às 
“anedotas picantes”.
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CONHECER AS 
UNIVERSIDADES-
-FUNDAÇÃO

2009); um discurso mais estabelecido na repro-
dução das mesmas ideias (facilidades de ges-
tão, autonomia administrativa e financeira) do 
que na apresentação de resultados mensurá-
veis e tangíveis; a exclusão para a periferia de 
posicionamentos críticos ou não completamen-
te coincidentes com o discurso oficializado.

As organizações sindicais e estudantis tam-
bém têm procurado organizar algumas ses-
sões de esclarecimento, sendo recorrente a 
ideia de uma “privatização das organizações 
de ensino superior”, associada à possibilidade 
de aumento (livre) do valor das propinas, fle-
xibilização das relações de trabalho, transfor-
mação das carreiras académicas e de investi-
gação em contratos individuais de trabalho.

Apesar do muito que se tem falado sobre 
a transformação para este modelo denota-
-se algum desconhecimento. Aliás, de uma 
forma mais escrutinada, esta passagem (tal 
como muitas outas questões que passam pela 
universidade) parece mais marcada por uma 
reprodução em “meme” do que pela reflexão 
crítica aprofundada.

Não é que em Portugal não exista reflexão 
sobre o que é a Universidade, particularmen-
te presente na Universidade de Coimbra, pela 
mão de textos de Boaventura Sousa Santos e 
Luís Reis Torgal. Existe também reflexão na 
Universidade do Porto, nos trabalhos de José 
Ferreira Gomes (que chegou a ser Secretário 

Introdução

Num momento em que o XX Governo Consti-
tucional do Partido Socialista possui um em-
penho renovado na transformação das organi-
zações de ensino superior portuguesas para o 
modelo fundacional, é importante que se pos-
sa ter um conhecimento mais aprofundado.
Já passaram dez anos desde a publicação da 
Lei 62/2007 (que instituiu o RJIES) e trouxe 
para Portugal as ditas “Instituições de Estatuto 
Legal Independente” (designação que foi esco-
lhida como preferencial para este tipo de orga-
nização – OCDE, 2003).

Depois da implementação política assis-
tiu-se à adesão voluntarista e simultânea das 
Universidades do Porto, Aveiro e ISCTE em 
2009. Posteriormente, o modelo manteve-se 
adormecido ao longo do XIX Governo do PSD 
e CDS-PP, para ressurgir já em final de man-
dato, pela mão da Universidade do Minho.  
Atualmente, o ímpeto do Governo levou à pas-
sagem da Universidade Nova de Lisboa e está 
iminente o debate sobre a transformação da 
Universidade de Coimbra. 

Neste novo fôlego têm surgido algumas ses-
sões de esclarecimento, promovidas pelas di-
reções das organizações universitárias e poli-
técnicas. Geralmente, são sessões que mantêm 
os mesmos sintomas: a procura de presença 
de binómios poder-prestígio, com a participa-
ção acentuada de dirigentes (o famoso “síndro-
ma das pessoas muito sérias” – vide Krugman 

de Estado do Ensino Superior no XIX Gover-
no), Alberto Amaral e Pedro Teixeira (sendo 
que o CIPES se mantém como um dos princi-
pais centros de investigação dedicado ao Ensi-
no Superior). Contudo, tem dominado a visão 
que emana do Instituto Superior Técnico, so-
bretudo pela ação ministerial de José Mariano 
Gago e mais recentemente de Manuel Heitor, 
sem esquecer a ação sindical de João Cunha 
Serra (na sua já longa coordenação do setor de 
Ensino Superior da FENPROF).

O SNESup tem também procurado contri-
buir, quer com a reflexão original produzida 
em 2009 e que se centrou bastante na ques-
tão das carreiras e das hipóteses oferecidas 
pela contratação ao abrigo do Código do Tra-
balho, quer, mais recentemente, pela tomada 
de posição da sua Direção e do Conselho Na-
cional rejeitando o mo-
delo fundacional.

A consciência crítica 
destas reflexões, a sedi-
mentação de conheci-
mento do que são os es-
tudos sobre o Ensino Su-
perior e a universida-
de, a sua capacidade de 
abrir novas perspetivas 
e ascensão dessas visões 
a um desempenho pelo poder, determinam a 
possibilidade de futuro, sendo que aqui se joga 
muito também da possibilidade do país (cha-
memos-lhe “a possibilidade de emancipação”). 

Pelo contrário, a reprodução de discursos 
vigentes (sejam estes mais agarrados à res-
sonância de discursos passados, seja às hege-
monias do presente), a abordagem superficial 
e imediatista, e a hegemonia da reprodução, 
agrilhoa-nos a uma periferia (ou seja, “a inca-
pacidade dominante”).

Importa conseguir perceber de onde pro-
vém o regime fundacional, qual o quadro em 
que ele se está a implementa, qual a originalida-
de portuguesa (se é que existe) e quais as suas 
consequências. Trata-se, por isso, de colocar em 
evidência os alicerces das fundações. 

Para tal conseguirmos expor tais alicerces 
temos de abrir um pouco a perspetiva sobre 
várias modificações que têm operado à escala 
internacional, que resultam de diversas ques-
tões económicas.

Pós-choque petrolífero: 
as lógicas de crescimento

A crise global de meados dos anos 70, criou 
uma tensão adicional sobre a questão do cres-
cimento económico. Partindo de ideias de eco-
nomistas como Solow, ou Arrow (que ligam 
intrinsecamente a questão do crescimento 
económico à inovação tecnológica), acentuou-
-se a prioridade da orientação da educação e, 
sobretudo, do Ensino Superior e Ciência, num 
marco economicista. 

Tal veio a ter profundos impactos na de-
finição do propósito da universidade, já não 
num quadro de formação geral e humanis-
ta (que, note-se era ainda presente na obra 
de Milton Friedman, separando a formação 

e desenvolvimento téc-
nico-profissional, cujos 
ganhos eram evidentes 
para os seus beneficiá-
rios diretos e legitima-
vam a necessidade da 
sua participação no fi-
nanciamento, versus o 
papel humanista da uni-
versidade, que deveria 
ser, como tal, financiado 

pelo Estado), mas agora numa orientação para 
o mercado, incluindo quer a produção do co-
nhecimento num marco privado (patenteado e 
de direitos de autor), quer redefinição do obje-
tivo da formação como municiamento do mer-
cado de trabalho.

Para esta orientação contribuiu em mui-
to a inclusão da Educação no Acordo Geral so-
bre Comércio de Serviços (GATS) (Verger, 2016; 
Vlk, 2006). Esta inclusão é um claro marco no 
processo de globalização. No quadro de Ensi-
no Superior ela veio a ter consequências que 
aprofundaram o ideal neoliberal, marcando 
uma transformação de um paradigma de coo-
peração e troca cultural, para outro de compe-
tição e comercialização. Essa alteração é possí-
vel de ser verificada nas publicações da OCDE, 
que passaram sucessivamente a abordar e a fo-
car-se nas questões de mercado e competição.

Ao mesmo tempo intensificaram-se as ques-
tões de internacionalização, quer pela maior 
acessibilidade dos meios de transporte e 

“Apesar do muito que 
se tem falado sobre a 

transformação para este 
modelo denota-se algum 

desconhecimento.”

GONÇALO LEITE 
VELHO

Presidente da 
Direção do SNESup
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comunicação, quer pelo desenvolvimen-
to de programas de mobilidade suportados 
por fundos públicos, quer por um acentuar 
de migração das elites socioeconómicas para 
universidades de impacto global.

O crescimento dos BRIC veio a trazer 
uma maior pressão sobre os sistemas de en-
sino superior a nível global. Apesar da Rús-
sia possuir ainda um sistema de ensino supe-
rior herdado dos tempos da União Soviética, 
com elevados níveis de população altamente 
qualificada, assistiu-se ainda a uma procura 
da frequência de universidades com renome 
global por parte dos descendentes dos extra-
tos socioeconómicos mais elevados. Contudo, 
a maior pressão veio da Índia e China, países 
que ainda possuíam percentagens reduzidas 
de adultos com formação superior face ao to-
tal da população. Quando se percebe que a 
China possui apenas 30,16% e a Índia 23,89% 

de inscritos no ensino superior em percenta-
gem da população com idade para frequên-
cia desse nível de ensino e quando compara-
mos com os 99,52% da Coreia do Sul (em mui-
to responsáveis pelos seus avanços na inova-
ção e tecnologia), os 88,81% dos E.U.A. e os 
76,11% da Rússia, percebemos a dimensão 
de crescimento deste mercado, exponencia-
do ainda pelas tendências demográficas des-
tes países.

A expansão da rede nos países com um 
mercado mais apetecível tem acontecido 
através da criação de universidades priva-
das. Junto com esse movimento assiste-se 
à constituição de grandes grupos económi-
cos, seja de escala nacional (como a Kroton 
no Brasil, com 1,6 milhões de alunos), como 
de escala global (como a Laureate Internatio-
nal Universities, com 470 mil estudantes em 
29 países, congregando 76 instituições). Há 

Número de estudante inscritos

também a procura da utilização de novas for-
mas de comunicação, nomeadamente atra-
vés de sistemas de e-learning e utilizando o 
nome de universidades reconhecidas global-
mente.

Tudo isto configura a constituição de um 
mercado global de ensino superior, que tem 
vindo a ser produzida por um conjunto de re-
gras, práticas e orientações emanadas por or-
ganizações internacionais e implementadas 
pelos diversos estados, apesar de nem sem-
pre serem sufragadas democraticamente.

Esse caráter alicerçada numa visão de 
agenciação e competição, para a qual têm em 
muito contribuído organizações como a OCDE 
e o Banco Mundial (nomeadamente, na sua po-
lítica de Economia do Conhecimento), tem vin-
do a produzir tensões e modificações diversas, 
para as quais as Instituições de Estatuto Le-
gal Independente, procuram ser uma respos-
ta, embora ainda com vários traços de Tercei-
ra Via.

Instituições de Estatuto 
Legal Independente e 
Fundações

Em 1991, durante o mandato de um governo 
de centro-direita, a Suécia ensaia uma mudan-
ça de estatuto de uma das suas universidades. 
Após um processo que demorou 3 anos, a Uni-
versidade de Chalmers foi transformada em 
fundação. Esta passagem acontece num pe-
ríodo de ascensão da chamada Terceira Via, a 
qual trouxe consigo a Nova Gestão Pública. 

Muitos dos pressupostos da transforma-
ção da Universidade de Chalmers coincidem 
com as ideias que vários governos sociais-
-democratas estavam a implementar na Ad-
ministração Pública e que são inscritas como 
princípios a serem seguidos no modelo fun-
dacional, tais como: liberdade de gestão (au-
tonomia administrativa, financeira e patri-
monial), medição de desempenho (incluindo 
rankings, benchmarks e mecanismos de ava-
liação), financiamento derivado de resulta-
dos, gestão eficaz (redução de custos e aloca-
ção de recursos), prestação de contas (incluin-
do ligação à comunidade, audições públicas, 

processos de avaliação 
externa e de acreditação), 
empresarialização (agen-
ciação por unidades, ges-
tão baseada em modelos 
de gestão privados, prá-
ticas de comercialização 
do conhecimento), com-
petição, mercantiliza-
ção (com a criação de re-
gras que permitam dar 
origem a mercados), cen-
tralização dos processos 
de decisão (aglomerados 
num gestor público com 
maior capacidade de de-
cisão e responsabilidade, com remunerações 
mais elevadas que os demais, emulando os 
bónus de gestão da iniciativa privada)(Bar-
rias, 2012).

O modelo iniciado em Chalmers difundiu-
-se aos poucos pela Europa, primeiro pela 
Áustria e Baixa-Saxónia (Palandt, 2003) e de-
pois na Dinamarca, em Portugal e na Finlân-
dia (nesta última, apenas através da fusão 
que deu lugar Universidade de Aalto). 

A difusão do modelo foi acelerada pela 
OCDE através de um conhecido relatório de 
análises de políticas (OECD, 2003). Nesse mes-
mo relatório era apresentada uma tabela que 
comparava a “autonomia” das instituições 
dos diferentes países. Graças a operações 
simples como esta, o conceito de autonomia 
alterou a sua significação, passando a identi-
ficar questões relativas às organizações, tais 
como: possuírem os seus próprios edifícios 
e equipamentos, poderem solicitar emprés-
timos, gastarem os seus orçamentos para os 
seus objetivos, definirem a sua estrutura aca-
démica e o conteúdo dos seus cursos, empre-
gar e dispensar o seu pessoal académico, de-
finir salários, decidir os números de matrícu-
las dos estudantes, decidir o valor das suas 
propinas.

Esta alteração gravitacional, encontrava-
-se em linha com diversos princípios da Nova 
Gestão Pública, que estavam a ser aplicadas 
a diversos setores da Administração Pública, 
criando quase-mercados.

No caso do modelo das “Instituições com Es-
tatuto Legal Independente” podemos identificar 

“Contudo, a maior 
pressão veio da Índia e 
China, países que ainda 
possuíam percentagens 

reduzidas de adultos 
com formação superior 

face ao total da 
população.”

Fonte: UNESCO
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quatro propósitos: a agenciação, a financeiriza-
ção, a verticalização e a competição. 

Em termos de agenciação, temos a trans-
formação do princípio de autonomia acadé-
mica não tanto enquanto liberdade (indivi-
dual) para conhecer, ou descobrir, mas antes 
na criação de agentes económicos, com modi-
ficações centradas na gestão de recursos, na 
determinação de mecanismos de admissão e 
valor de propinas, na deliberação de tarefas 
administrativas e na decisão e supervisão so-
bre conteúdos. 

Quanto à financeirização temos um senti-
do de gestão com vista à produção de exce-
dentes financeiros acomodáveis, a possibili-
dade de endividamento dando como garantia 
colateral terrenos e outros bens imobiliários 
(note-se que as maiores universidades são 
também os maiores proprietários imobiliá-
rios em diversos centros urbanos, sobretudo 
os de maior dimensão), a alavancagem des-
ses empréstimos, a possibilidade de recur-
so a instrumentos financeiros complexos, os 
quais têm vindo a estar associados a outros 
fenómenos como a transformação do cartão 
de estudante em cartão bancário, a presen-
ça contínua dos bancos no interior do espaço 
físico das instituições de ensino superior, ou 
a atribuição de bolsas e prémios por institui-
ções bancárias.

 A verticalização assume-se na concen-
tração de poderes nos reitores, os quais pos-
suem uma cadeia de comando hierárquica 
forte, com poder de nomeação sobre todos os 
demais cargos, possuindo uma tal liberdade 
que por vezes é percecionada como um esta-
do dentro do estado, com uma delegação de 

poderes da tutela governamental em casca-
ta (procurando emanar apenas a legislação 
básica e deixando o demais para a produ-
ção de regulamentos próprios), com uma ato-
mização administrativa que impede a nego-
ciação coletiva, procurando afastamento da 
ação das associações sindicais, sendo reduzi-
dos os direitos de todos os demais elementos 
da comunidade universitária, levando mes-
mo a contínuos atropelos de direitos funda-
mentais e constitucionais, os quais são facili-
tados por vínculos laborais cada vez mais frá-
geis e precários. 

Por fim, a competição visa um quadro em 
que cada instituição é vista como concorren-
te de outra, dentro de uma lógica de merca-
do, sendo cada vez mais clara a operaciona-
lização do conceito de internacionalização 
como capacidade de conquistar estudantes 
internacionais, aos quais é solicitada uma 
propina mais elevada, dentro de um quadro 
de globalização, em que as instituições pro-
curam alcançar os melhores resultados nos 
rankings internacionais, possuindo assim 
uma projeção mediática que lhes sirva para 
buscar mais e melhores alunos, sobretudo 
com maior capacidade financeira.

Um balanço das fundações 
em Portugal

Em 2006 a OCDE elabora um relatório sobre 
Portugal, a pedido do governo português, e 
nele orienta claramente no sentido da im-
plementação do modelo de fundações auto-
governadas (OECD, 2007, p. 141). O Governo 
português liderado por José Sócrates, com 
Mariano Gago como ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior e Manuel Heitor 
como secretário de estado, publica a legisla-
ção coincidente com tais recomendações a 10 
de setembro de 2007.

Passados quase 10 anos desde a aprovação 
desta legislação e após quase 8 de funciona-
mento das primeiras universidades a aderir 
ao modelo é possível efetuar um primeiro ba-
lanço sobre o mesmo.

É claro o sentido dos quatro propósitos 
enunciados mais atrás neste texto (agenciação, 

financeirização, verticalização e competição). 
Nalguns casos esses objetivos foram consegui-
dos mesmo no caso das instituições que não 
passaram para o modelo fundacional.

Por exemplo, foi particularmente notó-
ria a redefinição do modelo institucional que 
premeia os dirigentes com um reforço de po-
der. A ligação estrita entre os Conselhos Ge-
rais e os reitores/presidentes promove uma 
promiscuidade que desequilibra as relações 
de poder dentro das instituições. Uma tese de 
doutoramento recente veio a demonstrar que 
os Conselhos Gerais não têm vindo a exercer 
uma supervisão e controlo do exercício dos 
reitores, sendo apenas assumidos como ór-
gão de eleição do mesmo (Lourenço, 2017).

Contudo é importante conseguir desmis-
tificar algumas das “vantagens” do modelo 
fundacional.

Começando pela agenciação, a enfâse na 
autonomia dos processos de gestão possui di-
versos limites, os quais foram reforçados du-
rante o período de ação da troika e a vigên-
cia de medidas de restrição orçamental ex-
traordinárias. Quer a Lei dos Compromis-
sos (Lei 8/2012), quer os diversos mecanis-
mos de severa limitação inseridos em Lei de 

Orçamento de Estado, incluindo as cativa-
ções de orçamento, os tetos à massa salarial e 
as limitações às progressões remuneratórias, 
foram aplicadas sem exceção a todas as uni-
versidades fundação. A figura de direito pri-
vado de nada serviu em relação a estas ma-
térias, nem mesmo no caso dos vínculos con-
tratuais constituídos pelo Código do Traba-
lho. Os diversos procedimentos administrati-
vos de controlo e a burocratização dos pro-
cessos de aquisição de bens e serviços fize-
ram-se sentir por igual independentemente 
do modelo. Também as questões relativas à 
determinação de acesso (numerus clausulus) 
e políticas de admissão ao ensino superior, a 
flexibilização no valor de propinas, ou a ges-
tão de conteúdos e currículos, processa-se de 
igual forma independentemente do modelo 
de funcionamento. 

Em termos de financeirização houve igual 
bloqueio à transição de saldos, sendo que es-
tes derivam sobretudo da dimensão do núme-
ro de alunos da instituição (a qual se demons-
tra claramente associada à dimensão do cen-
tro urbano no qual a instituição está estabe-
lecida). Os procedimentos relativos a endivi-
damento tiveram ainda uma utilização pouco 

“Tal significa a derrota da 
ideia de que os contratos 

individuais de trabalho em 
regime de direito privado 
poderiam trazer alguma 

benesse ao sistema.” Mariano Gago, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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significativa, embora existam sinais de que 
existem reitores que desejam tirar partido de 
tal matéria, particularmente no caso do ISCTE 
e o seu projeto de Escola de Hotelaria e Res-
tauração. É também importante poder acom-
panhar a construção das novas instalações 
da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa (NOVA School of Business and 
Economics) e os mecanismos de financiamen-
to associados ao seu rebranding globalizante.

Olhando para os relatórios financeiros das 
diversas instituições é possível ver que as re-
ceitas próprias continuam centradas nas pro-
pinas, no financiamento público à investiga-
ção (incluindo financiamento estrutural euro-
peu, financiamento europeu a projetos e redes 
de investigação, financiamento proveniente 
da FCT – o qual redistribui financiamento pro-
veniente do Orçamento de Estado e fundos es-
truturais europeus), nos serviços de alojamen-
to e alimentação (residências e cantinas), sen-
do pouco significativas as receitas provenien-
tes de serviços externos providenciados às 
empresas e absolutamente residual a inexis-
tente o mecenato e o apoio filantrópico (o qual 
não deve ser confundido com o pagamento de 
contrapartidas publicitárias de entidades ban-
cárias e outras, que compõe parte das poucas 
receitas constituídas em receitas externas pro-
venientes de privados). Exemplo de que o mo-
delo de gestão está para além do regime fun-
dacional é a quantidade de receitas prove-
nientes do turismo e imobiliário angariadas 
pela Universidade de Coimbra.

A verticalização é particularmente notó-
rias nas universidades fundação, tendo vin-
do mesmo a originar críticas por parte de ele-
mentos com responsabilidades governativas 
(Ferreira Gomes, 2008; Gomes, 2007, 2008, Ro-
drigues, [s.d.], 2015). Ela instituiu-se sobretu-
do através de um aumento da precariedade, 
a qual se centra na contratação de docentes 
convidados com contratos individuais de tra-
balho, a termo, em regime de direito privado, 
regulados pelo Código do Trabalho. Apesar da 
legislação possuir mecanismos de limitação à 
duração destes contratos (36 meses) e ao nú-
mero das suas renovações (3), 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 e contratos a termo em funções públi-
cas sempre que se alcança o limite de um des-
tes, procurando assim contornar-se os limites 
da lei e mantendo os docentes numa situação 
precária indefinidamente.

Tal significa a derrota da ideia de que os 
contratos individuais de trabalho em regime 
de direito privado poderiam trazer alguma 
benesse ao sistema. Não o trouxeram em ter-
mos de segurança laboral (poucos a nenhuns 
foram constituídos como contratos sem ter-
mo, sendo que estes não possuem as garantias 
da tenure pública – estabilidade contratual re-
forçada), não trouxeram na limitação das si-
tuações de precariedade dos contratos a ter-
mo e sua conversão em contratos sem termo, 
nem ainda menos o trouxeram em vantagens 
remuneratórias (sendo que estas poderiam 
potenciar um quadro de ampla desigualda-
de entre alguns, poucos, extraordinariamen-
te bem remunerados e um demais corpo do-
cente precário e desvalorizado).

Por fim, em termos de competição, o com-
portamento das universidades fundação nos 
rankings foi similar aos de instituições nou-
tros modelos, sendo que as oscilações das 
Universidades do Porto e Aveiro, bem como 
do ISCTE, demonstram que não o modelo fun-
dacional não é tudo. O registo positivo de ins-
tituições não fundacionais, como os Politéc-
nicos do Porto, ou o Politécnico de Bragan-
ça, demonstram que há caminhos diferen-
tes, embora os indicadores dos rankings pro-
curem quase sempre indicadores do mesmo 
tipo de políticas. A competição pelos alunos 
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continua ligada a fatores de reputação, muito 
devido à história da instituição, projeção me-
diática, mas ainda muito ligada às dinâmicas 
demográficas e sociais dos centros urbanos 
em que se encontram as instituições.

Sobretudo, tem-se assistido no modelo 
fundacional português, ao retirar de liber-
dades e direitos dos indivíduos para refor-
ço de um aparelho de poder dirigista, centra-
lizado e paternalista, que tripudia do estado 

“Esse constrangimento 
da liberdade académica 

e científica em prol da 
“autonomia” é algo que 

temos vindo a pagar caro, 
expresso na emigração e 

abandono de uma geração 
qualificada.” Bibliografia
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de direito. Esse constrangimento da liberda-
de académica e científica em prol da “autono-
mia” é algo que temos vindo a pagar caro, ex-
presso na emigração e abandono de uma ge-
ração qualificada. Iremos ainda pagar mais 
caro com o constrangimento da produção 
de conhecimento ao retorno financeiro e ao 
imediato, com um modelo de inovação assen-
te no incremental e pouco capaz de conseguir 
o disruptivo.

Uma versão preliminar deste artigo foi publicada em Le Monde Diplomatique, II Série,126, Abril 2015, pgs 4-5.
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RELATOS DO BULE 
OU JACARANDÁS 
NO INFERNO
O automóvel parou diante da peque-

na vivenda citadina, antiquada mas 
resplandecentemente limpa, bem 

conservada e muito florida. Dir-se-ia que o 
tempo houvera tido receio de entrar naque-
les muros. Como que encolhidos, enrugados 
pela vetustez, eles permaneciam iguais a si 
mesmos. É uma singular forma de erosão! 
Mas também era, devemos reconhecê-lo um 
oásis em tempos de mudança abrupta, sim-
ples mudança pela mudança, e tantas vezes 
destruindo património: material e imaterial. 

Guilherme sempre se sentia reconfortado 
ao ver, logo ao longe, aquela casa, não só pelas 
aconchegantes recordações, como pela fiança 
que parecia garantir de que ainda há coisas 
sólidas no mundo, na vida, e na arquitetura.

Desta vez, Guilherme decidira-se a “des-
cer ao povoado”, como costumava dizer. Esta 
expressão tinha para si conotações muito po-
sitivas e algo pomposas, de que o seu irónico 
e auto irónico feitio logo se apressava a rir: 
por um lado, era, obviamente, a imagem do 
lobo-do-mar (muito mais que o “lobo-das-es-
tepes”), acrescentava ele, que se via assim já 

trajado à marinheiro (e fincava então o ca-
chimbo entre dentes): por outra banda, era 
a ideia de dignar-se descer, descer do seu pe-
destal, da sua torre de marfim.

É preciso confessar que nenhuma destas 
reflexões assomava agora à mente do nosso 
protagonista. Poucos segundos após ter in-
sensivelmente recordado a velha porta maci-
ça, com seu batente enigmático, soaram duas 
pancadas que ecoaram. Quebrando a paz 
envolvente onde se ouvia o silêncio.  A úni-
ca ideia que então o visitou não pode deixar 
de se registar, pois reflete as influências do 
progresso técnico mesmo num temperamen-
to conservador em questões materiais, como 
ele era. Imagine-se que pensou: “como o tem-
po realmente parou por aqui! O velho tio Al-
fredo ainda não se decidiu a mandar instalar 
uma campainha elétrica”.

Mas, ao mesmo tempo que assim cogitava, 
sentiu-se (sem se aperceber conscientemen-
te disso) totalmente rendido às serpentes cor 
de bronze que, entrelaçando-se, constituíam 
o aparelho sonoro apto a despertar a mansão 
do seu encantamento.

PAULO FERREIRA 
DA CUNHA

CAPÍTULO XXII — DILEMAS DE UM PROFESSOR

Alfredo veio atender. Mandaria o bom há-
bito que vo-lo descrevesse, ao menos no pla-
no físico, para que o filme ficasse um pouco 
mais completo, neste mundo de imagens sem 
imaginação. Mas também não é por birra ou 
caturrice que vo-lo nego. É que Alfredo não 
possuía verdadeiramente traços físicos carac-
terísticos: não tinha capilaridades a mais ou a 
menos; não tinha nariz adunco ou abatatado 
(e isto de ter um nariz normal é raro, e péssi-
mo, tanto para escritores como para caricatu-
ristas); estatura mediana para o seu tempo, ou 
seja, talvez um pouco baixo demais para hoje 
e alto para há trinta ou quarenta anos atrás; 
olhar atento, não particularmente vivo; olhos 
da cor comum naquele meio - não recordo se 
castanho esverdeados, se verdes impuros.

Pois é. Mas Alfredo não era uma pessoa ba-
nal. De resto, não há pessoas banais. Há é tipos 
de pessoas. Muitos decidem copiar, ou aderir 
ou acomodar-se aos tipos mais populares, ou 
mais fáceis, ou... Outros, como Guilherme, tam-
bém têm o seu tipo: só que escolhido por muito 
menos gente (não apenas por opção, como por 
capacidade e por tendência pessoais).

Ora Alberto era incomum por dentro. Ser 
incomum por dentro e quase invisível por 
fora pode ser um drama para os vaidosos, 
para os que se preocupam com a imagem. E 
hoje todos são mais ou menos induzidos a fa-
zê-lo, desde pequenos… Não eram essas, po-
rém, as preocupações de Alberto, que se ade-
quava em tudo à sua casa, envelhecida mas 
perene, com a particu-
laridade singular de 
quase se não dar por 
ela. Apesar das flores. 
Funcionavam como 
uma espécie de dis-
farce...

Percebemos ago-
ra porque Guilherme 
teria hesitado um mi-
lionésimo de segundo 
antes de bater.

Alfredo olhou o sobrinho quase sem sur-
presa, mas com um sorriso de paz oriental 
– de um contentamento franco mas sereno, 
nem sequer quase púdico; apenas discreto. 
Mas mudou de ânimo (entrava em contacto 

“Pois é. Mas Alfredo não 
era uma pessoa banal. 

De resto, não há pessoas 
banais. Há é tipos 

de pessoas.”
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com alguém muito querido), e convidou-o a 
entrar com um gesto e uma leve palmada no 
ombro. Como que um “roçar de asas”. Coi-
sas sutis…

— Ora viva o senhor Arquiteto! Esta hu-
milde casa já não era honrada com a visita de 
V. Ex.ª.... — mudara de tom para alguma fal-
sa ironia, para provocar o sobrinho, que, por 
estranho que possa parecer, tinha na família 
fama de ser tímido. Assim se explicava a sua 
vocação de anacoreta. Só que Alfredo conhe-
cia-o bem demais para se deixar levar por es-
ses lugares comuns.

Sentaram-se ambos no amplo estúdio que 
servia também de sala de estar e de visitas. 
Guilherme notou, com algum espanto, que os 
maples eram ainda os mesmos, os mesmos da 
sua infância. Mas tudo era assim. E tudo mui-
tíssimo conservado. Dir-se-ia até que o tio 
pintava, qual Penélope, a mesma tela que lhe 
vira pintar, quando tinha seis anos.

Aos seis anos, Guilherme já apreciava pin-
tura, e tinha o tio na qualidade dos nativos. 
Isto porque pintava, para lhe agradar, alguns 
índios e cow-boys ao tiroteio. Como é severo e 
rigoroso o julgamento das crianças!

Agora, percebia que o tio era um pintor 
fora de moda. Um pintor quiçá de muito mé-
rito, se nascera antes do impressionismo. 
Agora... Agora, irremediavelmente se teria de 

afirmar que era um artista deslocado, ou um 
amador sem a noção da inserção epocal da 
arte e do quanto ela tem de espelhar a socie-
dade envolvente. Pois…

Sempre que pensava nisto, Guilherme re-
fletia nos temas pessimistas de alguns ami-
gos seus: que a sociedade atual é o caos, o es-
tilhaço, a loucura — logo, a arte teria de po-
tenciar, de forma sintética e simbólica, nada 
mais que essa desgraça toda. Teria que (en-
curtando razões, que eles eram complicados 
a explicar) ser absurda totalmente. Não só na 
forma, como na mensagem, como na própria 
estrutura. Mas não o dizer sequer… Ele po-
rém sabia coisas demais para limitar tanto 
tudo. Tinha outros amigos que ainda era es-
tetas, outros defensores de conceitualismos 
verdadeiramente sociais… E cada um, pensa-
va, irénico, tinha a sua parte de razão.

E pronto: com a frequência de alguns, des-
de os bancos da faculdade, agora nada o po-
dia chocar já.

Guilherme pensava confusamente, quer 
dizer, simultaneamente, nisto tudo, porque 
já o havia por várias vezes pensado.

— Tio, está na mesma! — disse com um 
sorriso jovial, envolvendo na frase ambígua 
a pessoa e o cenário. Frase feita. Mas, no caso, 
verdadeira e sentida. 

Alfredo percebeu, e assentiu, com um sim-
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ples sorriso que se espelhava no cabelo todo 
alvo (ora aí está um pormenor físico a assina-
lar — mas só reparei nele agora...).

— Tu estás maiorzinho, e mais magro, pa-
rece-me — acabou por responder o ancião 
(ser ancião também é caracterizador ¬ — 
essa é boa! escapava-se-me isso ainda!).

— Ora tio, ora tio! — sorriu, também com 
bonomia, o nosso Guilherme que, como sa-
bemos, era um gordo assumidíssimo, e, tan-
to quanto possível, feliz.

A ação não anda com gente simpática e ao 
mesmo tempo acomodada. Tem que se en-
contrar um conflito. Atual ou passado.

Como eles se encontram em tempo de dis-
tensão, vamos já pô-los sob a alçada de um 
primo nosso, bule de boa cepa, que o tio Al-
fredo acarinha com seu ritual sagrado do chá 
das cinco. Eis o relato 
dele, que transcrevo com 
fidedignidade:

— Sabe Tio, a minha 
visita não é totalmente 
uma visita de cortesia. 
Sabe que eu... — pronto: 
é irresistível. Cá estamos 
nós a arranjar lenha...

— Isso sei eu mui-
to bem. Mas, não tenhas 
pressa por mim. Sabes 
que estou reformado. Ainda sou dos que teve 
direito a isso... – e acariciava, distraidamen-
te, a asa do bule.... Alfredo receava que fos-
se algo de grave e gostava de pôr o sobrinho 
à vontade, para que se confessasse de for-
ma natural. E não perdeu a oportunidade 
para meter a sua farpa. Fora sindicalista, ti-
nha a obra (semi-)completa de Marx, embo-
ra não tivesse lido mais que o Manifesto. Cita-
va creio que Harold Wilson (não ouvi bem o 
nome) sobre a dificuldade em ler o O Capital, 
que contudo parecia apreciar como respeitá-
vel ícone. Mas era pluralista no seu panteão 
de textos… Era, na verdade, um bom idealis-
ta, com algumas leituras variadas. E tinham-
-lhe dado a paz da reforma. Era um felizardo, 
nestes tempos…

— Eu não gosto nada de dizer que vou di-
reito ao assunto! Mas acho que é um dever 
perante os leitores desta nossa conversa... 

Perdão. Eu aqui intrometi-me demasiado. 

Ele disse outra coisa:
— Mas perante a “situação caótica”... Dia-

bo! Também não gosto de falar em “situa-
ção caótica”... Quando é que a situação não 
é, de algum modo, e em algum lugar ao me-
nos, “caótica”?

Irritava-se e divertia-se. Porque estava pe-
rante o tio, a complacência em pessoa. Senão, 
apenas se irritaria.

O outro continuava atento, pronto já para 
todas as eventualidades.

— Tio. Vim pedir-lhe conselho.
— Hum?!
— É. Estou a pensar em mudar a minha 

vida. Cheguei a esta casa e tudo se me con-
firmou. A minha infância, o meu legado, a 
tradição da nossa família... tudo apontava 
em mim, senão para grandes feitos, pelo me-

nos para uma dignidade 
que receio bem não es-
tar a honrar. Em suma: 
é preciso viver de acordo 
com a consciência e com 
um ideal. Só assim vale 
a pena. E eu, ai de mim 
(aqui sorriu interiormen-
te, porque não gostava 
de tiradas melodramáti-
cas nem de frases feitas), 
não...

— Eu não sou padre... Sabes bem que... – 
disse com doçura, mas alguma firmeza.

— Eu também me não estou a confessar. 
Queria era uma luz. Parece-me divisá-la já 
nas recordações. Lembra-se das nossas férias 
grandes?

— Oh, que saudade! – e quase cantava es-
tas palavras.

— Pois é. Mas sabe que já então, com cinco 
ou seis anos, pelo menos, eu sentia uma sau-
dade também? Não é estranho?

— Não acho nada. A saudade é perene. 
Não é apenas a nostalgia do passado vivido.

— Pode ser a ânsia da privação, e por isso 
o anelo de um futuro a vir.

— Ou apenas... Mas — interrompeu-se — de 
que tinhas tu saudade aos cinco ou seis anos?

— Tinha saudade de hoje.
— E hoje tens saudade desse tempo!... 

Como te compreendo.
— Mas é mais complicado do que parece. Há 

“Em suma: é preciso 
viver de acordo com a 
consciência e com um 
ideal. Só assim vale 

a pena.”
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elementos racionais e elementos intangíveis.
— Sei muito bem. Sei muito bem – a voz 

sumia-se-lhe.
Guilherme começou a irritar-se levemente 

com tanta compreensão. Tentou testar o tio:
— Então, como sabe, é um hálito nos ares, 

um vento, Espírito que...
— Isso pode ser poesia, meu caro. Mas não 

se me afigura que tenha alguma coisa a ver 
com o que sentes. Dize-me (ele ainda era dos 
que usavam esta fórmula, hoje arcaica qua-
se), afinal qual é o teu dilema atual?

Guilherme compreendeu que o tio ao me-
nos era bom psicólogo. Foi franco:

— Não é só uma traição à herança. É uma 
traição insensível a mim próprio. Oscilo en-
tre a honra e o abismo...

— Essas são palavras graves. Porquê 
abismo?

— Será muito longo tudo explicar. Mas se 
nos sentimos impelidos a uma ação perigosa, 
de resultado incerto ou mais plausivelmente 
votada ao fracasso, e a não ousamos concreti-
zar — não é isso abismo?

E se, impulsionados por essa anímica for-
ça vital, que é a honra, a coerência, comete-
mos a imprudência, justa, mas fatal, não é tal 
o próprio precipitar-se no abismo?

Logo — Guilherme tinha ganhado fôlego— 
pergunto-me se há meio de fugir ao dilema.

— Sabes, Guilherme, ele há coincidências 
verdadeiramente estranhas, mas significati-
vas. Hoje mesmo, folheando o meu Du Brun 
que, como sabes, é o meu filósofo favorito, to-
pei com as duas páginas que me parecem res-
ponder perfeitamente ao teu problema.

O sobrinho ficou perplexo. Estava à espera 
de um discurso cristalino com uma ou duas 
frases de um autor latino e uma ou duas mais 

de um philosophe das Luzes. Mas recordou-se 
que Alfredo era “brunista”, ou fora-o, na ju-
ventude, antes de a brutalidade do trabalho 
o ter levado para as bandas mais sociais. Mas 
não estava completamente curado desse vo-
lume negro em papel bíblia, com um símbolo 
alquímico na capa. Aliás, era um eclético, que 
se orgulhava de sê-lo.

O livro estava mesmo sobre a mesa em 
que jazia, esquecido, um licor esquisito. Al-
fredo abriu na página certa, e deu a Guilher-
me para que lesse. Retirou-se para o jardim, 
tacitamente esperando que o sobrinho se lhe 
viesse juntar.

Guilherme leu o texto corrido, com o fôlego 
ávido de quem espera muito uma iluminação:

“BOÉCIO OU CASSIODORO?

Decerto a Providência tem os seus cuida-
dos para com as almas mais sensíveis. Quan-
do a vaga alta de marés de barbárie amea-
ça assaltar os lugares sagrados da cidade, em 
lugar de se reunirem no forum, de couraças 
d’oiro e lanças ávidas de rubro chispando ao 
sol, os homens válidos e nobres, vemo-los, 
pelo contrário, como que esquecidos da hon-
ra, do dever e de si mesmos, cuidando do seu 
jardim, ou até definhando, blasés, ou falsa-
mente eufóricos, num frenesim de quem se-
cretamente sabe irem acabar os bons tempos. 

Administra, pois, a Providência ou a His-
tória uma morfina apaziguadora, para tornar 
mais indolor a sangrenta operação, e quiçá 
também para facilitar o parto da evolução da 
Humanidade. Tem compaixão, na sua crueza.

Morre, atormentado, mas morre antes 
da queda de Roma, Santo Agostinho. Tantos 
mais serão poupados à catástrofe. Demos gra-
ças se formos assim poupados, ao pior.

Mas as gerações intermédias, como a mi-
nha, que veio de um tempo para outro, e teve 
ocasião de se fartar dos dois? Acaso têm pré-
-estabelecido tais gerações um papel renova-
dor? Ou são simplesmente testemunhas trá-
gicas e angustiadas de mutações que lhes re-
pugnam? Eternos insatisfeitos, incapazes de 
adaptação, por verticalidade moral, e etica-
mente imperfeitos por ingente e inapartável 
necessidade de integração?

Alguma vez outra geração ou alguém mu-

“— Isso pode ser poesia, 
meu caro. Mas não se me 
afigura que tenha alguma 

coisa a ver com o que 
sentes.”

dou o Mundo? Não foi disso simples, eféme-
ro e involuntário agente? Involuntário ainda 
que desejando-o?

Vale a pena uma ação que implique enor-
mes sacrifícios se dela não ficará nem sequer 
o eco do exemplo? É intrinsecamente bom e 
altamente ético seguir tal imperativo com o 
preço da própria desgraça e da dos próximos. 

E calar e fruir? Não são a mais vil das co-
bardias? Ou antes a mais sábia das posições?

Entre resistir e assaltar, entre rebelar-se e 
conformar-se, oscilam os melhores, deixando 
entretanto a turba passar.

Mas não será — oh destino! —, não será 
este um desses  invernos do mundo em que 
somos  possuídos pelas nossas faltas?

Para quando a primavera? Uma primave-
ra que não merecemos, mas que nos é dada, 
mesmo contra a nossa persistência na inver-
nia. Para quando?”

Depreendeu depressa que o tio saíra, ca-
minhando a seu lado, silencioso, pelos carrei-
ros do jardim.

— Boécio ou Cassiodoro?!... Que pergunta! 
Boécio ou Cassiodoro... depende.

O sol da tarde desfazia-se em tintas rubras 
no Ocidente prometendo um amanhã claro. E 
por entre as árvores vetustas e pacientes dar-

dejava, brilhante, como num último acorde 
de luz. Guilherme sentiu a fugacidade débil 
do calor declinante e sorriu amargamente. O 
outro pôs-lhe a mão no ombro como um pai:

— Boécio ou Cassiodoro, Boécio e Cassio-
doro... ou... porque não? Guilherme. Também 
Guilherme!

Agora nada daquilo parecia fazer sentido.
— Guilherme? Ora, Guilherme!...— pare-

cia desalentado. Mas depois, olhando o céu, 
aspirando o ar da vida que é mais que heroís-
mo e mais que sacrifício, compreendeu que 
as árvores e o sol são alheias às quezílias e 
aos pequenos dramas dos minúsculos ho-
mens. Olhou um cedro, e recordou o Líbano. 
Os seus problemas eram afinal pequenos...

Respirou fundo.
— Boécio, Cassiodoro, Guilherme? Whe-

ther ‘tis nobler in the mind to suffer ... Citava o 
seu Shakespeare, com tom teatral...

O leitor benévolo esperará que Guilherme 
responda, Guilherme! Como quem apresenta 
armas no seu posto. Mas ele — e nós — não 
somos tão previsíveis:

— Que importa, ora ora…! 
E dispara, com um ar imprevisível:
— Tio, ainda gosta de papas de sarrabulho?
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UNIVERSIDADES 
FUNDAÇÃO

VS

UNIVERSIDADES  
INSTITUTO  
PÚBLICO

instituições públicas, aproximando assim a 
sua gestão e funcionamento da gestão das 
instituições privadas.

Até ao presente já três instituições aderi-
ram ao regime fundacional. A saber, a Uni-
versidade do Porto, a Universidade de Aveiro 
e o ISCTE.

Podemos então resumir as princi-
pais características destes dois regimes da 
seguinte forma:

ORegime Jurídico das Instituições do 
Ensino Superior (Lei 62/2007 de 10 de 
Setembro) prevê no seu Capítulo VI 

(art. 129º e segs.) a possibilidade de as ins-
tituições do ensino superior requererem ao 
Governo a sua transformação em fundação 
pública com regime de direito privado.

Esta possibilidade foi introduzida no orde-
namento jurídico português com o intuito de 
conferir maior autonomia e flexibilidade às 

Universidade instituto
público Universidade fundação

Natureza jurídica - Pública. - Pública com algumas concessões ao direito priva-
do (principalmente ao nível da gestão patrimonial 
e financeira, ao nível da contratação de recursos 
humanos e na aquisição de bens e serviços).

Propriedade - Pública. - Pública.

Património - O conjunto dos bens e 
direitos que lhe tenham sido 
transmitidos pelo Estado ou 
por outras entidades, públi-
cas ou privadas, para a reali-
zação dos seus fins e os bens 
móveis e imóveis, indispen-
sáveis ao seu financiamento, 
adquiridos (art. 109º do RJIES.

- Património da instituição de ensino superior 
em causa ou, quando se tratar de uma unidade 
orgânica, pelo património da instituição que 
estava afecto especificamente às suas atribuições 
(art. 130º nº1 do RJIES);

- Património cedido pelo Estado ou outras 
entidades após a formação da fundação 
(art. 130º nº 2 e 3 do RJIES).

Iniciativa de
criação

- Por iniciativa do Estado 
(art. 54º do RJIES)

- Mediante proposta fundamentada do reitor 
ou presidente, aprovada pelo conselho geral, 
por maioria absoluta dos seus membros 
(art. 129º nº1 do RJIES);

- Recomposição de unidades orgânicas de diversas 
instituições de ensino superior públicas e de 
instituições de investigação e desenvolvimento 
públicas ou privadas (art. 129º nº10 do RJIES);

- Por iniciativa do Governo quando se trate da 
criação de uma nova instituição que não resulte 
de transformação de instituição anterior 
(art. 129º nº11 do RJIES).

GUILHERME RIBEIRO 
DE ALMEIDA

Nota do editor:
Este artigo resulta de 
uma análise produzida 
no âmbito do SNESup há 
cerca de 6 anos.
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Universidade instituto
público Universidade fundação

Relação entre 
o Estado e a
universidade

Relação tutela e 
superintendência.

- Assente na contratualização de objectivos plu-
rianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos).

Paradigma 
de gestão

- Prestação de serviço público. - Prestação de serviço público aliada a conceitos 
de gestão privada.

Controlo - Relação tutela e até 
superintendência com o 
Estado, o qual procede a um 
controlo da legalidade;

- Fiscal único 
(art. 117º do RJIES);

- Fiscalização do Tribunal 
de Contas;

- Auditorias externas 
(art. 118º do RJIES).

- Tutela do Governo (art. 150º e segs. do RJIES);

- Através da contratualização de objectivos 
plurianuais (estes contratos também podem incluir 
sanções pelo não cumprimento dos objectivos);

- Indirectamente através do conselho de curadores, 
o qual tem os seguinte poderes 
(art.133º nº 2 do RJIES):

- Procede à nomeação e exoneração do conselho 
de gestão sob proposta do reitor, director ou 
presidente;

- Homologação da eleição do reitor;

- Homologação de algumas decisões do conselho 
geral (eleição do presidente do conselho geral, 
aprovação do regimento, apreciação dos 
actos do reitor e do presidente do conselho de 
gestão e propositura de iniciativas para o bom 
funcionamento da instituição).

- Fiscal único (o qual terá que ser um ROC nomeado 
conjuntamente pelo ministro das finanças e da 
tutela);

- Fiscalização do Tribunal de Contas.

Financiamento - Através de dotações do 
Orçamento Geral do Estado 
(art. 115º do RJIES);

- Recursos próprios 
(art. 115 do RJIES).

- Através de contratos plurianuais não inferiores 
a 3 anos (art. 136º nº 1 do RJIES);

- Recursos próprios.

Principais órgãos
de gestão

- Conselho geral;

- Reitor, presidente ou director;

- Conselho de gestão;

- Conselho científico ou 
técnicocientífico;

- Conselho pedagógico;

- Conselho de curadores (composto por 5 curadores, 
externos à instituição, nomeados pelo Governo, sob 
proposta da instituição, por um período de 5 anos);

- Conselho de gestão (nomeado pelo conselho de 
curadores, sob proposta do reitor, director 
ou presidente);

- Demais órgãos das instituições de ensino superior 
públicas (art. 133º nº1 do RJIES).

Universidade instituto
público Universidade fundação

Aprovação dos
estatutos

São estabelecidos no acto de 
criação e podem ser alterados 
pelo conselho geral 
(art. 68º do RJIES)

Aprovados pelo conselho de curadores da fundação, 
sob proposta de uma assembleia composta por 
o reitor ou presidente, doze representantes dos 
professores e investigadores de carreira e outros 
docentes e investigadores com o grau de doutor 
em regime de tempo integral, três representantes 
dos estudantes, cinco personalidades externas de 
reconhecido mérito não pertencentes à instituição 
com conhecimentos e experiência relevante para a 
instituição (art. 132º nº 2 do RJIES)

Estes estatutos são homologados pelo Governo 
(art. 132º nº3 do RJIES).

Carreiras do
pessoal docente

Regimes das carreiras 
docentes (ECDESP, ECDU 
e ECIC)

Podem criar carreiras próprias para o seu pessoal 
docente, investigador e outro, respeitando 
genericamente, quando apropriado, o paralelismo 
no elenco de categorias e habilitações académicas, 
em relação às que vigoram para o pessoal docente 
e investigador dos demais estabelecimentos de 
ensino superior público (art. 133º nº3 do RJIES).

Vinculo dos
docentes

- Regime de contrato de 
trabalho em funções públicas.

- Contrato individual de trabalho (com salvaguarda 
do regime da função pública para os docentes que 
já gozavam deste regime antes da transformação 
em fundação – art. 134º nº4 do RJIES).

Estas diferenças de regime, tal como se passa-
rá a demonstrar, na prática, podem vir a ter 
implicações muito relevantes para os docen-
tes e para as instituições, das quais podemos 
destacar as seguintes:

• Em primeiro lugar o regime das fundações 
do Estado, “rumo ao direito privado”, não as-
senta numa lei de bases, como os institutos 
públicos. O regime das fundações está “enxer-
tado” no RJIES, num capítulo bastante incom-
pleto, que deixa por definir diversos aspectos 
de vital importância, tais como os requisitos 
mínimos para a passagem a fundação;

• Permite, numa espécie de privatização das 
universidades, que quem já tem uma posi-
ção consolidada – pela possibilidade de ma-
nutenção da relação laboral que já detinha 
– se mantenha nessa posição estável, em 

desigualdade com as situações daqueles que 
estão a iniciar. Temos, aliás, exemplos disso: 
não passagem aos “quadros” de docentes que 
preenchiam os critérios para tal, alegando-se 
que agora se está em fundação;

• Dada a não existência dum regime jurídico 
específico para as carreiras docentes em si-
tuação fundacional - a lei é demasiado impre-
cisa, pouco garantística – as situações de pre-
cariedade podem aumentar a vários níveis: 
não acolhimento dos direitos nas relações la-
borais que os demais docentes com contrato 
de trabalho em funções publicas; não reno-
vação de contratos, por falta de cumprimen-
to do contrato programa do governo, alegan-
do-se insuficiência orçamental; proliferação 
de situações de “recibos verdes”, à semelhan-
ça das universidades privadas. Facto penali-
zador dado que o Estado é menos permissivo 
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(artigo 35º da Lei 12-a/2008) aos recibos ver-
des que o sector privado;

• Ora, esta consolidação de poderes (insti-
tuídos) e a precariedade das novas relações 
tem como consequência iminentemente ju-
rídica deixar o governo das instituições nas 
mãos de poucos – aqueles que, porque detêm 
uma situação estável estão em condições de 
ser eleitos ou designados para os cargos. Te-
mos relatos destas ocorrências. Ora, tal situa-
ção feudaliza as fundações!

• Este aspecto ganha maior acuidade saben-
do-se que o único contacto entre Governo e 
Fundação é o conselho de curadores – este 
pode ser formado por professores, sob pare-
cer da Universidade e estes podem pratica-
mente governar a universidade sem grande 
controlo do Estado;

• Importa ainda salientar que as experiên-
cias conhecidas de outros sectores – como a 
saúde – não estão a mostrar-se sob o ponto de 
vista financeiro mais benéficas para o Estado. 
Fala-se das entidades públicas empresariais 
onde as despesas estão a revelar-se crescen-
tes dia a dia. Com acréscimo de horas extraor-
dinárias, com o recurso à contratualização de 
serviços, muitos mais dispendiosos, mas que 
cessam, caso não sejam pagos, deixando a 
prestação dos serviços pendente;

• Quanto a este aspecto, verifica-se ainda que 
a autonomia do regime fundacional permite 

a contratação de bens e serviços sem necessi-
dade de recurso a concurso público, o que po-
derá levar a situações de favorecimento.

• Por outro lado, têm vindo a público diver-
sas notícias, nas quais, as universidades que 
já optaram por este regime se queixam de 
o estado não cumprir os aspectos financei-
ros dos contratos celebrados. Este facto, caso 
a instituição não consiga gerar receitas pró-
prias suficientes, pode criar situações de pre-
cariedade para os docentes;

• Este facto é agravado por a lei não determi-
nar os requisitos ou condições legais para a 
transformação de uma instituição em funda-
ção, o que pode levar a que instituições que 
não têm condições para tal, nomeadamente 
por falta de património, adoptem o regime 
fundacional e depois se vejam confrontadas 
com insuficiência de fundos;

• Sendo esta situação ainda mais perigosa 
pelo facto de a lei não ser expressa quanto 
à possibilidade de abandono do regime fun-
dacional;

• Estas situações de dificuldades financeiras, 
aliadas a uma maior autonomia, podem ain-
da levar à eliminação de alguns cursos me-
nos rentáveis e à consequente eliminação dos 
postos de trabalho que estes representam;
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