
Universidades forçadas a adiantar
verbas para pagar subsídio de Natal
Subsídios Governo vai transferir para as universidades

90% do valor necessário para pagar o subsídio de Natal.
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O Governo não vai transferir a
totalidade das verbas para que
as universidades e institutos
politécnicos paguem o subsídio
de Natal aos seus funcionários,
obrigando assim, novamente,
as instituições a recorrer às re-
ceitas próprias para repor o va-
lor em falta. Em causa está o
subsídio que o Governo se pre-
parava para cortar a toda a

Função Pública e que o Tribu-
nal Constitucional vetou, em
Abril deste ano.

As instituições de ensino su-
perior receberam ontem uma
circular enviada pela Direcção
Geral do Planeamento e Gestão
Financeira do, Ministério da
Educação onde consta a distri-
buição das verbas. Mas os reito-
res dizem que o montante
transferido representa apenas,
90% do dinheiro que precisam
para fazer face a esta despesa.
Dos cerca de 55 milhões neces-
sários, as universidades vão re-
ceber apenas cerca de 50 mi-
lhões, estimou o reitor da Uni-
versidade de Lisboa, António
Cruz Serra. No caso dos politéc-
nicos, o valor em falta deverá
ascender, pelo menos, a 1,5 mi-
lhões de euros, adianta o presi-
dente do Conselho Coordena-
dor dos Politécnicos (CCISP),
Joaquim Mourato. As institui-
ções terão por isso de recorrer
às receitas próprias para cum-
prir com o pagamento.

"Os valores que nos chegam
não correspondem ao valor
que temos para pagar a despe-
sa", frisa Cruz Serra que diz

que este "é um novo corte às

instituições".
Além disso, Joaquim Mou-

rato acusa o Governo de não
esclarecer quanto à forma e à
data da transferência das ver-
bas. "Tenho dúvidas de que
vamos receber o subsídio na
totalidade em Novembro",
alerta o presidente do CCISP.

Joaquim Mourato, que é tam-
bém presidente do Politécnico
de Portalegre, receia que o Go-
verno faça "a transferência das
verbas juntamente com os
duodécimos, através das três
prestações em falta até ao final
do ano". Caso se verifique este
cenário, há politécnicos que
"não têm margem orçamental
para adiantar verbas e pagar o
subsídio", alerta.

Já as universidades afastam
esta possibilidade. Os reitores,

que estão-agora a fazer os ajus-
tes orçamentais, vão requisitar
as verbas junto das Finanças no

próximo mês.
A não reposição total dos

subsídios às universidades e
politécnicos é um cenário que
se repete. Já no ano passado, a
tutela de Nuno Crato não trans-
feriu a totalidade das verbas
correspondentes ao subsídio de

Natal, obrigando as universida-
des e os institutos politécnicos a
recorrer às receitas próprias
para cobrir a despesa. No caso
das universidades foram neces-
sários 11 milhões de euros em
receitas próprias e nos politéc-
nicos, que receberam as verbas
mais tarde, ficaram em falta
sete milhões de euros para pa-
gar o subsídio de Natal de 2012.

Questionado pelo Diário
Económico, o Ministério da
Educação garante que "a trans-
ferência já foi efectuada e os
subsídios serão pagos em No-
vembro", acrescentando que "o
montante foi calculado com

base na execução do primeiro
trimestre do subsídio que esta-
va a ser pago em duodécimos"

Reitores "muito preocupados"
com a cativação de 2,5%
Os responsáveis pelas institui-
ções dizem-se ainda "muito
preocupados" por não terem
tido ainda resposta do Governo
quanto à autorização para des-
cativar os 2,5% das verbas cor-
respondentes a salários. Uma
medida que foi imposta à todos
os ministérios e serviços e fun-
dos autónomos através do Or-
çamento Rectificativo de forma

a fazer pressão para que se con-
sigam poupanças adicionais
com as remunerações dos fun-
cionários públicos e evitar der-
rapagens orçamentais.

No caso das universidades
esta cativação representa cerca
de dez milhões de euros e soma-
da ao aumento de 20% para
23,75%. das contribuições para a
CGA e ao corte orçamental de
1,5% nas transferências (15 mi-
lhões de euros) , vem pôr as insti-
tuições numa situação de "asfixia
financeira" e "com o funciona-
mento em risco", alertam os rei-
tores. Por isso, os responsáveis
pelas instituições têm vindo a

pedir ao Governo para que as
verbas sejam descativadas.

"Esta é uma medida que não
faz sentido e que é injusta por-
que não é aplicada a todas as

universidades", defende o rei-
tor da Universidade do Minho,
António Cunha. Segundo o Or-
çamento Rectificativo a cativa-
ção de 2,5% dos salários não é

aplicada às universidades com
autonomia reforçada (antigo
regime fundação) - ISCTE,
Aveiro e Porto. Uma excepção
que é reclamada por todos os
reitores e presidentes dos poli-



técnicos. ¦


