
Professores e
alunos pagam
para estudar
UNIVERSIDADES Encontro de Passos
Coelho e Nuno Crato com reitores
não libertou mais dinheiro. Profes-
sores e alunos já pagam equipa-
mentos do seu bolso. PAÍSPÁG.I3



lá há alunos e professores
a pagar para trabalhar
Ensino superior. Governo promoveu aproximação a universidades e a politécnicos mas não

corrigiu um tostão às verbas. No sector fala- se em "sérias dificuldades" e em salários incertos

Primeiro-ministro promoveu ontem apaziguamento das relações com reitores, mas da reunião não saíram novidades

PEDRO SOUSA TAVARES

Já há professores e alunos do ensi-
no superior público a pagarem do

próprio bolso equipamentos e ser-

viços, porque as instituições a que
pertencem não têm verba. Os ca-
sos foram relatados ao DN por re-
presentantes de estudantes e de

docentes, no mesmo dia em que,
em São Bento, Pedro Passos Coe-
lho apadrinhou uma tentativa de

apaziguamento entre o Conselho
de Reitores (CRUP) e o Ministério
da Educação e Ciência, da qual não
saiu um cêntimo de revisão nas

verbas previstas no Orçamento do
Estado para 2014.

António Vicente, presidente do
Sindicato Nacional do Ensino Su-

perior (SNESup), confirma que
"pelo menos metade das universi-
dades atravessam sérias dificulda-
des" e que nos politécnicos "a si-

tuação será ainda mais séria". Num
caso e no outro, acrescenta, "há
instituições que não têm sequer
garantido o pagamento dos venci-
mentos de dezembro".

O sindicalista ilustra a situação

"limite" com exemplos de cons-
trangimentos que, segundo diz, só

por pudor não são denunciados

pelas próprias instituições: "Há um
grande cuidado em abordar estes

temas, e por isso também não vou
nomear instituições, mas posso di-
zer-lhe que temos muitos casos

que nos chegam de docentes e alu-
nos que têm de fazer pagamentos
do próprio bolso", assegura. Entre
estes casos estão professores "a

comprar livros para apoio às aulas,
a pagar acessos a artigos científicos

porque as universidades deixaram



de ter bases de dados e até de ad-
quirir consumíveis". E também en-
tre os estudantes há registo de si-

tuações em que estes "tiveram de

pagar, como o aluguer de equipa-
mentos e instalações".

André Machado, presidente da

Associação Académica da Univer-
sidade de Lisboa (AAUL), acres-
centa outro exemplo: os alunos da
Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade de Lisboa. "De há
uns dois anos para cá, têm de pa-
gar do seu próprio bolso os kitsqae
usam para trabalhar e que custam
o equivalente a uma propina
anual, cerca de 1 100 euros", conta,
lembrando que estes alunos, "além
de aprenderem, servem a comuni-
dade, dando consultas que, por si-

nal, são pagas [à faculdade"].
No entanto, para este líder estu-

dantil, é ao nível da ação social que
mais se tem sentido o impacto dos

cortes orçamentais. O Governo até
anunciou que este ano se gastou
mais nesse tipo de apoios, nomea-
damente nas bolsas. Mas André
Machado garante que "foi muito
mais significativo o aumento do
número de alunos a precisar des-
ses apoios" para os quais não sur-
giram respostas.

"O que nós sabemos, através das

informações que nos chegam dos
alunos beneficiários, é que em
2013 os apoios foram menores e

pagos mais tarde", garante, expli-
cando: "O problema é que, de há
algum tempo para cá, as verbas da
ação social passaram a ser englo-
badas na dotação das universida-
des. E como estas estão numa si-

tuação de aperto, acabam por dar
prioridade a despesas imediatas,
como salários."

Para António Vicente, a maior
prova da "dificuldade extrema" a

que chegaram as instituições -
após anos de cortes [ver gráfico)
continuados em 2013 com menos
90 milhões de euros- é o facto de
um desentendimento de 30 mi-
lhões de euros relativo às verbas de
2014 ter ditado "um inédito corte
de relações" entre o CRUP e o Go-
verno: "Se olharmos para os orça-
mentos, não é um valor significati-
vo, mas as instituições já não têm
margem de manobra, o limite foi
ultrapassado há um ano", diz, lem-
brando que para 2014 "está previs-
to "novo corte de 7,6%, já incluin-
do esses 30 milhões de euros.

Nem o Governo nem o CRUP
prestaram declarações na sequên-
cia da reunião de ontem. Os reito-
res contactados pelo DN também
não quiseram falar, remetendo
para hoje a divulgação de um novo
comunicado com o ponto de si-

tuação atual.

POLITÉCNICOS

Reunião não reduziu
o grau de incerteza

> Os representantes dos poli-
técnicos foram recebidos,
pelo secretário de Estado
do Ensino Superior, José
Gomes Ferreira, mas acaba-
ram por sair do encontro
com as mesmas preocupa-
ções face à ausência de "in-
formações adicionais".
Joaquim Mourato, presidente
do Conselho Coordenador
dos Politécnicos, confirmou
que os salários de dezembro
nos institutos estão em risco
se não forem libertados 5,8
milhões de euros cativados.

FRASES

a
As instituições, já em 2013,
tiveram sérias dificuldades
para honrar os seus compro-
missos. Basta ver como
se fez o pagamento dos
subsídios deferias"
ANTÓNIO VICENTE

SINDICATO DO ENSINO SUPERIOR

a
O que nós sabemos, através
dos beneficiários [das bolsas
da ação social], é que
em 201 3 os apoios foram
menores e pagos mais tarde
aos estudantes"

ANDRÉ MACHADO

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UL

a
Também ainda não temos

informação para o lapso -
penso que é um lapso -
dos 12 milhões de euros

que nos foram retirados do

Orçamento do próximo ano"

JOAQUIM MOURATO

CONSELHO DOS POLITÉCNICOS

a
A atual proposta de

Orçamento do Estado

para2ol4 constitui uma
total alteração aos

pressupostos acordados"

COMUNICADO DO CRUP

19 DE NOVEMBRO


