
Estão outra vez - como sempre - com a corda na garganta. |

Desde 2006, as universidades perderam 50% das verbas J
atribuídas pelo Estado por paulo chitas "^^^^^^^^^^J

Salários

De acordo com as contas

realizadas pelo Conselho de

Reitores das Universidades

Portuguesas (CRUP), os

30 milhões de euros corres-

pondem às despesas relativas

aum mês de ordenados. «Es-
tão em perigo os salários de

dezembro de 2014», sinalizou

António Cruz Serra, reitor da

Universidade de Lisboa.

Rombo

Segundo os reitores, as transferências para as

universidades e politécnicos sofrem um rombo
de 30 milhões. E atribuem este buraco aum
erro técnico da equipa responsável pelo Orça-
mento de Estado para 2014. 0 Ministério da

Educação garantiu estar atento e atentar resol-
vê-lo mas, até agora, o Governo não reconheceu

a existência de um erro. «Tenho a expetativa de

que isto seja reversível», afirma António Ren

das, presidente do Conselho de Reitores

Estes cortes somam-se a outros problemas
de tesouraria, no corrente ano.
No Orçamento Retificativo apresentado
pelo Governo em junho foram cativadas

2,5% das verbas relativas a remunerações,
o que corresponde a cerca de 10 milhões
de euros. A reposição dos subsídios

imposta pelo Tribunal Constitucional
também não foi «coberta» pelo Estado,

que apenas assegurou 90% da verba
em falta.

Subsídios

Exceção
O Orçamento prevê cortes de 7,6% nas verbas

transferidas para as universidades e politécnicos.
«Não merecemos que isto aconteça», disse

António Cruz Serra. Segundo os responsáveis

pelas universidades, o orçamento sofreu uma

quebra de 50%, desde 2006, «o que não aconteceu

em nenhum outro setor da Administração Públi

ca», nota o reitor da universidade de Lisboa

Em agosto, quando os reito-
res receberam as primeiras
informações sobre o Orça-
mento para 2014, o corte

previsto era da ordem dos

3%, ou seja, de 15 milhões
de euros. Esta diminuição
devia-se, então, ao aumento
das contribuições em 3,75%

para a Caixa Geral de Apo-
sentações e de 1,25% para a

ADSE, o sistema de saúde

dos funcionários públicos.

Contribuições


