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Síntese de Audiência 

 

 

Dia: 09 de Novembro de 2011                                                                      Hora: 18h00 

 

ENTIDADE: Universidade de Lisboa, representada pelo Senhor Reitor Prof. Doutor 
António Nóvoa, e Vice - Reitor Prof. Doutor Carlos Lobo; e Universidade Técnica de 
Lisboa, representado pelo Senhor Reitor Prof. Doutor Cruz Serra 
 
 
ASSUNTO: Gestão das Universidades face ao orçamento do Estado para 2012 
  
 
Recebidos pelos Senhores Deputados Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente 

da Comissão, Rui Santos (PS), Vera Rodrigues (CDS-PP) e Miguel Tiago (PCP) 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

 

A audiência durou cerca de 30 minutos, durante os quais os audientes expuseram as 

suas preocupações de gestão das universidades, num quadro de falta de autonomia 

financeira. 

 

Focaram, em especial, a questão da gestão dos projectos de investigação 

comparticipados por projectos da União Europeia e outros, geradores de receitas 

próprias, e essenciais ao funcionamento das universidades, bem como ao seu 

reconhecimento científico ao nível nacional e internacional, e não compatíveis com as 

actuais regras de financiamento e de gestão financeira das universidades. 

 

Os Reitores expressaram a sua compreensão em relação ao actual quadro de 

constrangimentos orçamentais, que colocava o montante de transferências a níveis 

muito reduzidos ( no caso da Universidade Técnica, ao nível de 1996), pelo que não 

solicitavam mais financiamento, mas apenas maior liberdade de gestão das receitas 

próprias. 
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O registo da audiência na página da Comissão no sítio da internet da Assembleia da 

República inclui um documento do Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas, entregue no âmbito de uma audiência concedida pela Comissão de 

Educação e Ciência e facultada à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração 

Pública, e que sistematiza as principais preocupações dos Reitores face ao quadro 

orçamental1 

 

O registo áudio da audiência, que faz parte integrante da presente síntese será, 

oportunamente, disponibilizado no mesmo endereço electrónico. 

 

Palácio de São Bento, em 09 de Novembro de 2011 

 

 

 

 

O Vice - Presidente da Comissão  

 

 
       (Paulo Batista Santos) 

                                                 
1
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91527 
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