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Um grupo de académicos vai ao Mi-
nistério da Educação e Ciência (MEC)
na próxima segunda-feira para dar a
Nuno Crato uma calculadora e uma
carta na qual argumentam que as

verbas do Orçamento do Estado (OE)
2014 para as universidades e institu-
tos politécnicos representam um cor-
te em excesso de 42 milhões de euros.

O grupo de professores universitá-
rios, de institutos politécnicos e de

investigadores, que reclamam que
o ministro e o Governo "façam bem
as contas e devolvam às instituições
do ensino superior os 42 milhões que
lhes cortaram em excesso", esperam
que a calculadora ajude a tutela a

corrigir "o erro matemático que se

verifica na lei do OE 2014, na fixação
dos montantes que irão ser cortados
nos orçamentos das instituições do
ensino superior, em resultado dos
novos cortes salariais aprovados pelo
Governo". "Se tal correcção não for
realizada, estar-se-á, para todos os

efeitos, perante um confisco arbitrá-
rio de 42 milhões de euros no con-
junto dos orçamentos daquelas insti-

tuições, com graves prejuízos para a
sua actividade", defendem. Na carta,
exigem que o Governo "garanta, sem

demora, às instituições, os montan-
tes cortados em excesso".

José Emílio Ribeiro, um dos signa-
tários, membro do Conselho Geral
da Universidade de Lisboa e inves-

tigador coordenador no Instituto
Superior Técnico, acusa o Governo
de "falta de cuidado" e de "descapi-
talizar a universidade, o que pode ter

graves consequências para o país".
Em Novembro, o presidente do

Conselho de Reitores das Universi-
dades Portuguesas (CRUP), António
Rendas, anunciou um corte de rela-

ções com a tutela e a demissão do

cargo. Seguiram-se reuniões entre a

tutela e os reitores, e também com
representantes dos politécnicos. De-

pois dos encontros com o ministro
da Educação, o secretário de Esta-
do do Ensino Superior e o primeiro-
ministro, Rendas decidiu manter-se
no cargo até Março de 2014, altura
em que fará nova avaliação da situa-

ção. Nestes encontros, a tutela terá
mostrado abertura para dialogar e

terá sido definida "uma agenda de
trabalho" para os próximos meses,
mantendo Rendas a expectativa de

que até ao primeiro trimestre poderá
ser encontrada uma solução. Contac-
tado sobre a iniciativa prevista para
dia 6, o MEC não quis reagir.


