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O Governo está a adiar, mas
as universidades têm pressa
na aprovação do Orçamen-
to Retificativo. As institui-
ções precisam de garantias
para compensar o acórdão
do Constitucional e as ver-
bas cortadas em excesso.

O impacto da deci-
são do Tribunal
Constitucional
(TC) até final do

ano representa um acrésci-
mo de 63 milhões de euros
na despesa salarial das uni-
versidades e de 25 milhões
na dos politécnicos. Reitores
e presidentes dos institutos
aguardam, por isso, com an-
siedade a aprovação do Orça-
mento Retificativo que terá
novos cortes salariais que, es-

peram, compensarão esse

impacto. Se não o anularem,
as instituições precisam que
os seus orçamentos sejam re-
forçados para conseguirem
pagar salários.

"Percebemos que vai haver
um Orçamento Retificativo,
onde estarão incluídas medi-
das que irão fazer com que a

avaliação seja diferente da-

quela que é feita nos dias de

hoje. E, portanto, aguardare-
mos serenamente com a cer-
teza de que não há outra for-

ma de resolver este problema
que não seja reforçar o orça-
mento das universidades",
afirmou, ontem, António
Cruz Serra, reitor da Univer-
sidade de Lisboa, à saída de
uma reunião com o secretário
de Estado do Ensino Superior.

Já ao presidente do Conse-
lho Coordenador dos Institu-
tos Superiores Politécnicos
(CCISP), na quinta-feira,
aquele governante terá ga-
rantido "que as instituições
serão ressarcidas, na totalida-
de, do impacto que terão de-

corrente da decisão do TC".
José Ferreira Gomes terá su-
blinhado que o Governo já
enviou para o Parlamento
"um conjunto de medidas
que irão ser debatidas" para
contornar o impacto do acór-
dão. Se nada for feito, nenhu-
ma instituição terá capacida-
de financeira para cumprir,
frisa tanto Joaquim Mourato
como Cruz Serra.

Na corda bamba entre um
constante acerto de contas,
os reitores reuniram ontem
com o secretário de Estado do
Ensino Superior. Em cima da
mesa também esteve a dife-

rença de 12 milhões de euros
entre as contas do Governo e
das instituições relativamen-
te ao total cortado indevida-
mente pelo ajustamento sa-
larial previsto no Orçamento

do Estado para 2014.
O primeiro-ministro prome-

teu há sete meses que às uni-
versidades seriam devolvidos
30 milhões e aos politécnicos
12 milhões retirados indevida-
mente pelas Finanças. As ins-

tituições já estão a receber es-
sas verbas, mas irão receber
menos 12 milhões no total, de
acordo com as contas do Go-
verno (as universidades me-
nos 8 milhões e os politécni-
cos menos quatro). As contas
ainda não estão fechadas. •

Reitores reuniram, ontem, em Lisboa, com o secretário de Estado do Ensino Superior

INSTITUIÇÕES
ESPERAM POR
GARANTIAS
QUE COMPENSEM
ACÓRDÃO DO
CONSTITUCIONAL



OUTROS DADOS

Financiamento
Reitores e secretário de
Estado também debate-
ram ontem uma nova
fórmula de financiamen-
to do Ensino Superior. 0
trabalho "ainda está
numa fase preliminar".

Corte de 0,9%
Aos reitores, José Ferrei-
ra Gomes explicou que
as universidades vão re-
ceber 22 e não 30 mi-
lhões, devido a um corte
de 0,9% transversal a
toda a Função Pública

aprovado em Conselho
de Ministros.

Duodécimos
Até ao Orçamento Retifi-
cativo, as instituições es-
tão a pedir a antecipação
de duodécimos para pa-
garem os salários ao ní-
vel de 2010.

88
milhões
É o impacto provocado
pela decisão do TC na

despesa salarial de uni-
versidades (63 milhões)
e politécnicos (25 mi-

lhões) até final do ano.



Universidades
precisam de 63
milhões para salários

LISBOA As universidades portu-

guesas precisam de 63 milhões
de euros para pagar os salários

sem cortes, tal como decidido pelo
Tribunal Constitucional, alertou

o reitor da Universidade de Lis-

boa, após uma reunião com a tute-

la. O governo só deverá transfe-

rir pouco mais de 22 milhões de

euros para reforçar o orçamen-
to das universidades e não os 30
milhões reclamados pelos reito-

res. Os reitores aguardam que o

governo aprove um orçamento
rectificatívo com "medidas novas".



Universidades precisam
de 63 milhões de euros
superioras universidades portu-
guesas precisam de "63 milhões
de euros para pagar os salários
sem cortes", tal como foi decidido
pelo Tribunal Constitucional
(TC), alertou ontem o reitor da
Universidade de Lisboa, António
Cruz Serra.

Depois de uma reunião no Mi-
nistério da Educação, os reitores
disseram que aguardam que o
Governo aprove um orçamento
retificativo com "medidas novas"

que permitam reforçar o orça-
mento das suas instituições. "A tu-
tela tem-se comprometido a fazer

o reforço da dotação das univer-
sidades para fazer face ao impac-
to muito grande da decisão do TC
sobre os salários que pagamos
nas universidades", lembrou Cruz
Serra. Comparando as contas fei-
tas pelas universidades e pelo go-
verno "a diferença é de nove mi-
lhões de euros", disse.

Sobre a fórmula de financia-
mento para o próximo ano, o rei-
tor disse que o tema levou a uma
"discussão muito aberta", em que
cada um apresentou os fatores
que devem constar dessa fórmu-
la, ainda em versão preliminar.



FIGURA DO DIA

ANTÓNIO
CRUZ SERRA

j^^*V| Os reito-
Ta J restem¦¦ ¦¦conduzi-HLJI do a ques-
tão da falta de di-
nheiro no Ensino

Superior de forma
inteligente e sem
dramas. Cruz Serra
tem sido o rosto
dessa capacidade
de não ceder à ten-
tação de fazer políti-
ca com um tema tão
delicado.
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Superior
precisa de
88 milhões
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ENSINO ¦ PARATER SALÁRIOS SEM CORTES APÓS CHUMBO DO TC

Superior precisa
de 88 milhões
¦ Universidades recla-

mam 63 milhões de eu-

rose institutos politéc-
nicos mais 25 milhões

• BERNARDO ESTEVES

O
Ensino Superior Público
está à espera de que o Go-
verno aprove rapida-

mente um orçamento retificati-
vo para ter verbas que permitam
pagar salários sem cortes, como
determinou o acórdão do Tribu -

nal Constitucional (TC). Os rei-
tores das universidades reuni-
ram-se ontemno Ministério da

Educação e Ciência (MEC). À

saída, o reitor da Universidade
de Lisboa, António Cruz Serra,
avisou que é preciso um reforço
de 63 milhões de

euros. Na quinta- bhhbbi
-feira, os responsá-
veis dos politécni-
cos tinham recla-
mado mais 25 mi-
lhões de euros, pelo
que no total são ne -
cessários 88 mi-
lhões de euros.

"Percebemos que
vai haver um orçamento retifi-

Instituições
querem ainda
13 milhões

para acertar
OE de 2013

Reitores avisam para urgência da situação



cativo. Aguardamos serena-
mente com a certeza de que não
há outra forma de resolver este

problema que não seja reforçar o

orçamento das universidades",
disse Cruz Serra, avisando que,
caso contrário, haverá "proble-
mas de pagamento" de ordena -
dos. O MEC já garantiu que re-
porá as verbas. Quanto ao acerto
há muito reclamado relativo ao

Orçamento do Estado de 2013, o

Governo j á informou as institui -

ções de que vai disponibilizar de

imediato 22 milhões de euros às

universidades e 8 milhões aos

politécnicos. Mas Cruz Serra
avisou que esperava mais 9 mi-
lhões, enquanto JoaquimMou-
rato, do Conselho Coordenador
dos Politécnicos (CCISP), con-
tava com mais 4 milhões. "Apa-
rentemente, o dinheiro que falta

tem a ver com um corte adicio -
nal de 0,9%. Esperamos que o

Governo confirme e não há ne -
nhum stress especial em relação
a esse assunto" frisou Cruz Ser-
ra. Já Joaquim Mourato garante
que o CCSIP aceitará se o Go-
verno provar que as contas fo-
ram bem feitas. A reunião de on-
tem serviu ainda para debater

alterações ao modelo de finan-
ciamento do Ensino Superior. ¦



ORÇAMENTO

Faltam
63 milhões
ao Ensino
Superior

As universidades portuguesas
precisam de 63 milhões de euros

para devolver os cortes salariais

que foram chumbados pelo Tri-
bunal Constitucional, alertou
esta quinta-feira o reitor da Uni-
versidade de Lisboa, após uma
reunião no Ministério da Educa-

ção. Os salários do mês de Junho

já foram pagos sem os cortes,
num valor próximo daquele que
era praticado em 2010.

"A tutela tem-se compro-
metido a fazer o reforço da dota-

ção das universidades para fazer
face ao impacto muito grande da

decisão do Tribunal Constitu-
cional sobre os salários que pa-
gamos nas Universidades", re-
cordou, citado pela Lusa. "Per-
cebemos que vai haver um orça-
mento rectificativo, onde esta-
rão incluídas medidas que irão
fazer com que a avaliação seja di-
ferente daquela que é feita nos
dias de hoje. E, portanto, aguar-
damos serenamente com a cer-
teza de que não há outra forma
de resolver este problema que
não seja reforçar o orçamento

das universidades", acrescentou

o reitor.
Esta verba soma-se aos cer-

ca de 20 milhões de euros que o

Governojáreconheceu estarem

em falta na dotação definida no

Orçamento do Estado para
2014. Cruz Serra disse que foi
transmitida a cada universida-
de "uma informação detalhada
sobre como foi feita a avaliação
do impacto do orçamento de

2013 na massa salarial", estan-
do agora as instituições a validar
os valores do Governo. Em cau-
sa está uma diferença de 10 mi-
lhões face à estimativa inicial
das universidades. ¦u
[Solução terá de
passar por] reforçar
o orçamento das
universidades.
ANTÓNIO CRUZ SERRA
Reitor da Universidade de Lisboa
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