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A s instituições de ensino superior
reclamam a transferência das ver-
bas necessárias para assegurar o
pagamento da totalidade dos salá-
rios, incluindo a devolução de 20%

que o Governo determinou para este ano. Uma
verba que terá que ser paga já nos salários deste
mês e que ainda não chegou ao orçamento das
instituições. Em causa estão 35 milhões de euros
de2015,sóparaasuniversidades,mais20milhões
para os politécnicos.

Um défice total de 55 milhões que preocupa os
responsáveis das instituições. “As universidades
estão a trabalhar com orçamentos que não con-
templam as despesas com pessoal impostas com
os novos salários da administração pública, que
são maiores que as dotações que nos foram atri-
buídas”, diz preocupado António Cunha, presi-
dente do Conselho de Reitores ao Universidades
&Emprego.NofinaldoplenáriodoCRUP,quede-
correu sexta-feira, o reitor dos reitores afirmou
estar à espera de notícias do secretário de Estado

do Ensino Superior prometidas para breve.
Mas a explicação dada pelo Governo não satis-

faz os responsáveis pelas instituições. “O reforço
orçamental para a reposição dos vencimentos de-
cidida no OE 2015 será feito em sede de execução
orçamental”, garantiu ao U&E uma fonte do Mi-
nistério da Educação.

“Essa foi a resposta que foi dada no ano passa-
do”, responde o reitor da Universidade do Minho.
Uma indefinição que “preocupa muito os res-
ponsáveis das instituições”. “Temos que traba-
lhar sem saber qual o montante dos orçamentes
deste ano, o que é uma situação absolutamente
paradoxal. Precisamos de saber qual a verba que
será efectivamente transferida”, sublinha o pre-
sidente do CRUP.

Todas as instituições enviaram as estimativas
do dinheiro em falta, mas ainda aguardam respos-
ta da tutela quanto ao valor que será transferido.

Só a Universidade de Lisboa (UL) tem oito mi-
lhões em falta. “Estou preocupado e aguardo notí-
cias do Governo”, diz Cruz Serra, reitor da UL.

Universidades e politécnicos reclamam
55 milhões para garantir salários em 2015
“”Uma situação preocupante”, afirma António Cunha, presidente do CRUP, porque a reposição de 20% tem que ser paga já nos salários deste mês.

35
Só no orçamentos das
Universidades faltam 35
milhões para assegurar
a reposição de 20% dos
salários anunciada pelo
Governo.

20
No caso dos Politécnicos
falta inscrever cerca de 20
milhões de euros nos
orçamentos de 2015 para
fazer face aos salários de
professores e funcionários.

VERBAS EM FALTA
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O número de desempregados com
idades compreendidas entre os 15 e os
25 anos no conjunto dos países da
União Europeia equivale a metade da
população portuguesa. Mas, os últi-
mos dados do Eurostat trazem boas
notícias para Portugal: o desemprego
jovem diminuiu 1,1%, de Novembro
de 2013 para Novembro de 2014, o que
significa menos oito mil desemprega-
dos em um ano.

O país com menos jovens desem-

pregados é a Islândia, onde a taxa de
desemprego jovem é de apenas 9,9%,
o que significa que existem três mil jo-
vens sem emprego no país. Enquanto,
no topo dos países com mais desem-
prego entre os jovens estão Espanha
(53,5%) e Itália (43,9%), que contam
com 858 mil e 729 mil jovens desem-
pregados, respectivamente. Portugal
continua com uma taxa de desempre-
go jovem acima dos 30% (34,5%), ou
seja 128 mil jovem sem emprego. ■ J.M.

Cinco milhões de jovens
sem emprego na UE

“Vemos com a preocupação que a rectificação
devida dos orçamentos ainda não tenha sido feita,
conforme o prometido”, acrescenta Manuel de
Assunção, reitor da Universidade de Aveiro.

As instituições “não sabem quanto vão rece-
ber, nem sobre que valor é que essa percentagem
será calculada”, acrescenta ao Económico Ana
Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora.

Este é um “orçamento irrealista” e não é pos-
sível mantê-lo tal como está, diz Joaquim Mou-
rato, presidente do Conselho Coordenador dos
Institutos Politécnicos. Para o reitor da Univer-
sidade do Algarve, António Branco, o problema
principal, mais do que este Orçamento para
2015, vem detrás e está na “estratégia plurianual
de financiamento do Ensino Superior e no res-
peito integral das autonomias consagradas”.
“Este Orçamento volta a maltratar o ensino su-
perior e a ciência, agravando as extremas dificul-
dades que se vivem nas instituições”, acusa An-
tónio Vicente, o presidente do Sindicato Nacio-
nal do Ensino Superior . ■ Madalena Queirós .
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Universidades
e politécnicos
exigem 55 milhões
para salários P.4


