
Governo vai devolver
30 milhões de euros
às universidades
Negociações. Universidades registam uma vitória no bra.ço-de-ferro com o Executivo

sobre os cortes em 2014. Passos promete corrigir o cálculo do corte nos salários.



O Governo vai corrigir o cálculo do

corte salarial que os reitores dizem

ser 30 milhões de euros acima

do estimado, restabelecendo,
desta forma, o diálogo entre

as universidades e o Executivo.

Em causa está o ajustamento sa-

larial para toda a Função Pública pre-
visto no Orçamento do Estado para
2014. A Direcção Geral do Orçamen-
to (DGO) estimou que, em média, as

universidades "iriam sofrer uma re-

dução salarial de 6,5%", mas tendo

em conta "o nível salarial real das

instituições a descida é só de 3%",

explicou o reitor da Universidade de

Lisboa, António Gruz Serra. Ou seja,

o Governo reduziu as transferências

para as universidades 3,5 pontos

percentuais acima da despesa real -

um corte que traduz 30 milhões de

euros e que foi feito pela DGO direc-

tamente no sistema informático das

universidades, sem que lhes tenha
sido comunicado de forma oficial,

segundo os reitores. Sem estas

verbas e com a cativação de 2,5%
imposta pelo primeiro Rectificativo,

os reitores diziam não ter dinheiro

para salários no final de 2014.

Durante a reunião que decorreu

ontem com os reitores - e onde esti-

veram presentes o Ministro da Edu-

cação e o secretário de Estado do

Superior - Passos Coelho terá mos-

trado abertura para corrigir a situa-

ção em 2014 "em fase de execução

orçamental", disse ao Diário Econó-

mico o reitor da Universidade de

Aveiro, Manuel Assunção. Apesar de

não ter sido assumido um compro-
misso com datas, "houve, por parte
do primeiro-ministro, a abertura para

correcções no cálculo do corte sala-

rial", disse o reitor, que faz um balan-

ço "muito positivo" do encontro que
durou pouco mais de hora e meia.

Este foi um dos pontos que levou

os reitores, depois de várias tentati-

vas de contacto com as Finanças, na

semana passada, a cortar relações

com o Governo, suspendendo
todos os contactos sobre estas

questões e sobre a reestruturação
da rede do superior.

Na reunião
estiveram Nuno
Crato, Passos Coelho
e António Rendas.
Reitores estão
mais satisfeitos.

Além desta correcção os reitores

discutiram a possibilidade de "captar
mais verbas europeias para projec-

tos internacionais" das universida-

des e ficou a garantia de que o esta-

tuto do estudante internacional será

"aprovado muito em breve em Con-

selho de Ministros". Trata-se de um

regime especial para os estudantes

estrangeiros que queiram vir estudar

em Portugal. Com o Estatuto - que
tem vindo a ser negociado desde a

tutela do ex-ministro do Superior
Mariano Gago - as universidades e

os politécnicos poderão canalizar

20% de vagas adicionais para os alu-

nos internacionais (que podem as-

sim chegar a cerca de 10 mil alunos).

Além disso, podem cobrar propinas
mais elevadas a estes alunos poden-

do, desta forma, conseguir cerca de

50 milhões em receitas próprias.
Sem resposta ficaram os politéc-

nicos que ontem de manhã reuni-

ram com o Secretário de Estado do

Superior, José Ferreira Gomes, para
discutir as dificuldades orçamen-
tais. Em causa está a autorização
da descativação de 5,8 milhões

de euros que Joaquim Mourato

diz ser "vital" para pagar
os salários no próximo mês. A.P.


