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Porque é que decidiu candi-
datar-se a reitor da Universi-
dade de Coimbra?

Po r q u e ,  b a s i c a m e n t e ,  a 
minha experiência de dire-
tor da Faculdade de Letras 
mostrou-me que uma pes-
soa empenhada, com ideias 
novas para uma instituição 
e com capacidade para mo-
bilizar as pessoas consegue 
transformar uma instituição 
ou ajudar a transformar uma 
instituição. Creio que conhe-
ço bem a universidade e que 
tenho um programa que é o 
programa adequado para os 
desafios que a universidade 
vai enfrentar nos próximos 
tempos. E tomei esta decisão 
de candidatar-me a reitor, 
sobretudo, porque acho que 
sou capaz de o levar à prática.

Um desses desafios é o declí-
nio demográfico. Como é que 
pensa enfrentá-lo?

Sim, é um dos desafios que 
vai, tendencialmente, agra-
var-se na próxima década. 
Eu creio que há três respos-
tas que são essenciais para 
isso. Em primeiro lugar, con-
tinuar e intensificar o pro-
grama de recrutamento de 
estudantes internacionais. 
Isso tem impacto não só para 
ajudar a resolver o número 
de estudantes que temos na 
universidade, mas também 
para propiciar e potenciar o 
nível de internacionalização 
da nossa universidade. Os da-
dos que existem são claros: 
a tendência de crescimento 
do número de estudantes no 
ensino universitário no mun-
do está, ao contrário daquilo 
que acontece com o número 
de portugueses que poten-
cialmente podem entrar para 
a universidade, em franca as-
censão. Portanto, temos uma 
margem grande de recruta-
mento. Em segundo lugar, é 
preciso termos cada vez mais 
programas de formação ao 
longo da vida. Hoje, o conhe-
cimento torna-se obsoleto 
muito rapidamente, os desa-

fios do mercado de trabalho 
estão em constante alteração 
e é necessário que as pesso-
as, ciclicamente e periodica-
mente, voltem à universidade 
para atualizar os seus conhe-
cimento, a sua formação e po-
derem ir-se adaptando, mais 
facilmente, às mudanças que 
estão a acontecer à volta da 
universidade. Em terceiro 
lugar, é preciso campanhas 
também mais incisivas, mais 
fortes junto das escolas se-
cundárias que são o nosso 
público-alvo de recrutamen-
to nacional, tendo também 
a esperança que, por exem-
plo, algumas das alterações 
que estão a perspetivar-se, 
nomeadamente, no que diz 
respeito a uma redução gra-
dual das propinas possam 
ajudar mais estudantes que, 
atualmente por esse obstácu-
lo não conseguem ingressar 
no ensino superior a virem 
a ser potenciais candidatos 
ao ensino superior. Eu diria 
que é nesses três eixos, fun-
damentalmente, que creio 
que se conseguirá resolver o 
problema.

Fala da redução gradual das 
propinas. Como é que encara 
é essa possibilidade? Onde 
irá a UC conseguir outros 
financiamentos para suportar 
essa perda essa receita?

Diria que, do ponto de vista 
teórico, encaro essa medida 
como positiva. Naturalmente 
que, havendo recursos nacio-
nais num país para isso, tal 
faz todo sentido. É que a for-
mação dos jovens no ensino 
superior traz a longo prazo 
dividendos muito grandes 
para a comunidade, sendo 
importante impedir que essa 
barreira dificulte o acesso ao 
ensino superior a um con-
junto de jovens. Enquanto, 
neste momento, diretor de 
uma Faculdade de Letras, mas 
que conhece bem o modo 
como nos últimos tempos 
tem assistido a um subfinan-
ciamento do ensino superior, 

tenho algum receio que, em 
termos práticos, uma medida 
dessas possa não ter a devida 
compensação financeira por 
parte do Orçamento Geral do 
Estado e que venha a pedir- 
-se às instituições de ensino 
superior que sejam elas arcar 
com as responsabilidades de 
encontrar meios alternativos 
para o seu financiamento. Eu 
diria que, no quadro que atu-
almente está criado, noto isso 
como uma impossibilidade. 
Atualmente, no orçamento 
da nossa universidade, cerca 
de 16 a 17 por cento do or-
çamento do ponto de vista 
da receita é composto por 
propinas – uma parte delas 
tem a ver, sobretudo, com 
essas propinas que agora se 
diz que se vão reduzir, que 
andará em torno do aumen-
to dos seis milhões de euros 
no caso da Universidade de 
Coimbra. Se não houver uma 
compensação do Estado para 
isso, eu creio que a medida 
vai colocar em risco a vida das 
instituições de ensino supe-
rior em Portugal. Mas espero 
que isso possa concretizar-se, 

sobretudo – repito – se hou-
ver o entendimento da parte 
do governo, deste e daqueles 
que o vierem a suceder, de 
que o país tem meios para 
acudir a este problema e a 
muitos outros que nós temos 
que enfrentar.

O CRUP falou recentemente 
da “estagnação” que afetou o 
setor na última década, mas 
universidades foram conse-
guindo gerar receitas pró-
prias. Como é que pensa fazer 
isso, caso vença eleições?

Creio que há dois ou três 
aspetos que são decisivos. 
Por um lado, é necessário 
travarem-se alguns comba-
tes para evitar a tendência 

José Pedro Paiva 
“É preciso gerar 
dinâmicas de 
mudança na 
universidade”
Foi o primeiro candidato a anunciar a sua candidatura a 
reitor da Universidade de Coimbra (UC). Ao DIÁRIO AS 
BEIRAS, fala das principais ideias e propostas da sua 
candidatura, resumidas no lema “honrar o passado, 
enfrentar o presente, projetar o futuro”

“Honrar o passado, 
enfrentar o presente, 
projetar o futuro”

perfil José Pedro de Matos Pai-
va tem 58 anos. Nasceu em 
Coimbra, a 22 de Novembro 
de 1960. Matriculou-se na 
licenciatura de História, na Fa-
culdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, no ano letivo 
de 1979-80.“Na altura tinha 

uma vida partilhada entre 
a experiência acadêmica e 
desportiva – eu jogava bas-
quete e fui jogar para Lisboa, 
onde comecei a minha for-
mação académica”, conta. No 
ano letivo seguinte transitou 
para a Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra 

(FLUC) onde veio a concluir 
a licenciatura em História. 
Em 1986, foi admitido como 
assistente estagiário do 5.º 
Grupo (História) da FLUC, 
tendo-se integrado no Insti-
tuto de História e Teoria das 
Ideias, unidade de docência 
e investigação na qual tem 

desenvolvido a sua carrei-
ra de docente universitário. 
Entre 1992 e 1995, José Pe-
dro Paiva viu-lhe atribuída 
uma bolsa do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros para 
preparação da dissertação 
de doutoramento no Instituto 
Universitário Europeu de Flo-

rença, onde esteve três anos. 
Doutorou-se na especiali-
dade de História Moderna e 
Contemporânea, em 1996, 
na UC. É diretor do Arquivo 
da Universidade de Coim-
bra desde maio de 2011, e 
diretor da FLUC desde julho 
de 2013.

Ambiciono aquilo 
que creio que a maior 
parte das pessoas que 
estão na universidade 
ambicionam: que nós 
continuemos a ser uma 
universidade de grande 
projeção e de grande 
prestígio no mundo

Ambiciono aquilo 

Entrevista  Patrícia Cruz Almeida
Fotografi a  Pedro Ramos/Fotomontagem Diário As Beiras
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curto e rápido

 Combater                                                                                     
o subfi nanciamento 

 É obrigatório prosseguir 
uma política orçamental ri-
gorosa e transparente, que 
não coloque em risco o fun-
cionamento da instituição no 
futuro. Há que consolidar e, 
se possível, aumentar a ca-
pacidade que temos tido de 
captar receitas próprias, so-
bretudo através de recurso 
a fi nanciamento competitivo 
internacional proveniente do 
nosso potencial de investiga-
ção, de uma maior dinâmica 
na prestação de serviços e 
de transferência de conhe-
cimento e tecnologia para a 
comunidade.

Internacionalização
Prosseguiremos a aposta 

na captação de estudantes 
internacionais, com ênfase 
para os do Brasil, de outros 
países de língua oficial por-
tuguesa e da China. Há, no 
entanto, novas frentes a abrir, 
nomeadamente a possibili-
dade de criação de um Centro 
de Estudos Árabes e Islâmi-
cos, que alargaria os nossos 
horizontes de conhecimento 
e abriria portas a regiões do 
mundo onde, atualmente, 
temos escassa penetração.

Investigação
A UC, através da investiga-

ção que nela se desenvolve, 
tem de ser pioneira na pro-
dução de novo conhecimento 
e de saber aplicá-lo e valori-
zá-lo do ponto de vista dos 
seus impactos económicos e 
sociais. É essencial que a UC 
esteja disponível para apoiar 
o reforço da qualidade das 
infraestruturas e do equipa-
mento científico existentes, 
em articulação com as fa-
culdades e as unidades de 
investigação da UC.

Ensino
Será revisto o calendário le-

tivo, tendo em vista encurtar 
os longos períodos reserva-
dos à avaliação atualmente 
previstos, consentindo, por 
esta via, que docentes e estu-
dantes benefi ciem de perío-
dos mais extensos sem aulas 
e avaliações que possam ser 
ocupados em tarefas de es-
tudo e investigação. A aten-
ção à qualidade pedagógica 
do ensino ministrado na UC 
deve ser reforçada.

a que se tem verificado nos 
últimos 10 anos pelo menos 
de redução do financiamen-
to de ensino superior. Por-
tanto é necessário que nas 
diversas instâncias em que 
universidade participa, com 
contactos multilaterais com 
diversos órgãos, nós seja-
mos capazes – quando digo 
nós falo da Universidade de 
Coimbra e naturalmente to-
das as outras instituições de 
ensino superior – de encon-
trar num clima de diálogo 
mecanismos que permitam 
que o Orçamento Geral do 
Estado passa a contribuir de 
modo mais decisivo para a 
vida das universidades. E de-
pois nós temos que arranjar 
meios próprios como temos 
vindo a fazer nos últimos 
tempos. Há pouco já lhe falei 
do estudante internacional. 
Creio que essa continuará 
a ser nos próximos tempos 
uma importante fonte, tam-
bém, de financiamento da 
vida da nossa universidade. 
Aliás, nesse plano, a Univer-
sidade de Coimbra tem tido 
um comportamento parti-
cularmente interessante no 
contexto das outras insti-
tuições de ensino superior 
em Portugal. Depois, há dois 

outros vetores que creio que 
continuarão a ser decisivos 
do ponto de vista de financia-
mento da própria instituição: 
por um lado, a investigação 
que vamos fazendo e a nossa 
capacidade, através de can-
didaturas a financiamento 
competitivo quer nacionais, 
quer sobretudo internacio-
nais – nos próximos tempos 
vamos ter novos desafios, 

novos programas e isso é ab-
solutamente decisivo para a 
vida das universidades hoje. 
Depois, através da realização 
da prestação de serviços e de 
um maior envolvimento com 
a vida da comunidade, com 
a vida da região através da 
translação de conhecimento 
que é aqui criado e que pode 
ser aplicado para o desenvol-
vimento da cidade e da re-
gião e que pode ter também 
dividendos do ponto de vista 
material. Portanto, a univer-
sidade tem que ter também 
uma corresponsabilização no 
seu próprio financiamento: 
não podemos ficar à espera, 
apesar de sermos uma uni-
versidade pública e dever-
mos preservar esse estatuto, 
isso não significa que não 
devamos também ser corres-
ponsabilizados na busca de 
financiamento para tornar 
a universidade, não só cada 
vez mais funcional, como ter 
meios de autossubsistência.

Concorda com este processo 
de eleição de reitor?

É claro que um candidato a 
reitor não deve pronunciar-se 
sobre isso sobretudo em con-
texto de eleições, mas eu diria 
que, em abstrato, parece-me 

que o facto de a decisão ter 
de ser tomada por um grupo 
tão restrito de pessoas não 
é talvez o melhor processo. 
Porém, este é o contexto que 
está criado, é a configura-
ção que está criada e eu não 
quero nem desculpabilizar-
me, caso o resultado venha a 
ser negativo com o facto das 
eleições terem sido de acordo 
com determinado modelo, 
nem quero de maneira ne-
nhuma tentar influenciar as 
pessoas que vão tomar essa 
decisão. Agora, creio que há 
margem no futuro, natural-
mente, para tentar encontrar 
modelos de eleição do reitor 
que não belisquem evidente-
mente aquilo que é o Regime 
Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES) – que 
é o enquadramento jurídi-
co para esta situação –, mas 
também não parece que seja 
dramática a situação. Acho 
que se houvesse um conjun-
to de pessoas mais amplo a 
decidir, talvez se pudessem 
colher melhor as tendências 
que existem numa instituição 
tão complexa como é uma 
universidade, mas também 
não me parece que seja um 
drama a situação que atual-
mente temos.

O que é que faltou nos oito 
anos de mandato de João 
Gabriel Silva? 

Eu creio que um candida-
to a reitor, seja em que cir-
cunstância  for,  não deve 
estar muito preocupado em 
publicitar aquilo que pensa 
acerca do que foi o mandato 
de um reitor que antecedeu. 
A Universidade de Coimbra 
é uma instituição que tem 
séculos de história, como sa-
bemos, já teve centenas de 
reitores: uns julgaram coisas 
melhores, outros julgaram 
coisas não  tão  boas, mas so-
bretudo a todos eles devemos 
a disponibilidade para te-
rem assumido esses lugares e 
devemos-lhes o facto de uma 
instituição como esta ter tido 
esta longevidade. Eu não te-
nho dúvidas que o mandato 
do atual reitor teve também 
coisas positivas, teve outras 
coisas que eu não considero 
tão positivas e creio sobretu-
do que, com o programa que 
apresento, com as propostas 
que apresento será fácil, a 
quem quiser interpretar e en-
tender isso, verificar que há 
algumas coisas que eu pro-
ponho que, naturalmente, 
são sequência daquilo que 
se fez no passado mais recen-
te, mas há outras que, clara-

mente, estão em divergência. 
Aliás, eu insisto no programa 
que faço logo no preâmbulo 
em chamar a atenção para a 
necessidade de que é preci-
so inovação, é preciso gerar 
dinâmicas de mudança na 
nossa universidade e, talvez, 
o melhor modo de justificar 
isso é mostrar que, enquan-

to diretor da Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Coimbra,  eu fui  capaz de 
ter dinâmicas de mudança 
que transformaram verda-
deiramente a faculdade em 
múltiplos planos: desde a 
sua oferta formativa às po-
líticas científicas que foram 
seguidas, às dinâmicas pe-
dagógicas que aqui foram 
implementadas, enfim à ca-
pacidade de gerir a institui-
ção de um outro modo que 
lhe permitisse um equilíbrio 
financeiro que anteriormen-
te não tinha… Tudo isso são 
sinais de que o meu posicio-
namento na instituição é um 
posicionamento de inovação 
e, naturalmente, quando se 
fala em inovação, há sempre 
aí uma dimensão de mudan-
ça.

O que é que ambiciona para a 
Universidade de Coimbra?

Ambiciono aquilo que creio 
que a maior parte das pesso-
as que estão na universidade 
ambicionam: que nós conti-
nuemos a ser uma universi-
dade de grande projeção e de 
grande prestígio no mundo, 
que seja capaz de distinguir 
cada vez mais pelo alto nível 
de investigação que aqui se 
produz e que essa investiga-

ção tenha a capacidade, de-
pois, de ser transferida para 
a comunidade, transferida 
com uma mais-valia para 
a comunidade e que tenha 
impacto no ensino que nós 
fazemos. Eu creio que essa é 
a chave de uma grande uni-
versidade nos dias de hoje: 
a capacidade de romper, de 
estilhaçar, em qualquer área, 
com as fronteiras do conhe-
cimento que temos numa de-
terminada altura, e depois de 
sermos capazes de oferecer 
isso aos estudantes que nos 
procuram e contribuir, num 
clima que também é de diá-
logo – porque as universida-
des hoje já não são os únicos 
centros produtores de infor-
mação e conhecimento no 
mundo –, para a sua transfe-
rência para a comunidade. E, 
ao mesmo tempo que a nossa 
universidade, sendo ela uma 
universidade de prestígio e 
uma universidade de investi-
gação, também deve ser uma 
universidade claramente in-
ternacional. O mundo uni-
versitário de hoje, o mundo 
da ciência do conhecimen-
to de hoje é um mundo de 
fronteiras alargadas à escala 
do planeta e é nesse cenário 
que a universidade tem que 
estar.

“Temos que romper com as fronteiras 
do conhecimento”

Creio que há margem 
no futuro, naturalmente, 
para tentar encontrar 
modelos de eleição do 
reitor que não belis-
quem evidentemente 
aquilo que é o Regime 
Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior 
(RJIES) 

Creio que há margem 

(Ambiciono) que nós 
continuemos a ser 
uma universidade de 
grande projeção e de 
grande prestígio no 
mundo, que seja capaz 
de distinguir cada vez 
mais pelo alto nível de 
investigação

(Ambiciono) que nós 


