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CORTES FECHAM

FACULDADES

DE MEDICINA
• Universidades obrigadas a reduzir 3% da massa salarial• Medida impede renovação de contratos a assistentes



Cursos de Medicina em risco
de fechar devido a cortes

• Corte de 3% na massa salarial
impede renovação de contratos
•Salários de dezembro e de
2014 não estão assegurados• Reitores acusam Finanças
de lhes tirar 30 milhões a mais
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O aviso foi feito pelos rei-
tores: as faculdades de Me-
dicina correm o risco de fe-
char devido à proibição de
as universidades não pode-
rem renovar contratos
sem antes cortarem 3% na
sua massa salarial.

Emais
uma "surpre-

sa" da proposta do

Orçamento do Esta-
do (OE) para 2014,

explicaram ontem, em confe-
rência de Imprensa, os reito-

res, reunidos em conselho.
Até este ano, as instituições

tinham autonomia para con-
tratar se não excedessem os

orçamentos disponíveis. Mas,
a proposta para 2014 proíbe
novos contratos sem um cor-
te de 3% na massa salarial. Ou
seja, explicou o reitor de

Coimbra, as instituições não

poderão renovar os contratos
de professores convidados,

que representam mais de
50% dos docentes de Medici-
na. "Todas podem fechar no
país", assegurou João Gabriel
Silva. José Marques dos San-

tos confirmou ao JN que esse

será o caso da faculdade e Ins-
tituto Abel Salazar da Univer-
sidade do Porto (UP) se a me-
dida não for alterada.

Há mais casos, sublinha-
ram. O corpo docente dos

cursos de Engenharia tam-
bém tem um elevado núme-
ro de professores convidados

(docentes que dão aulas a

tempo parcial por terem ou-
tra atividade profissional).

Na UP, garantiu Marques
dos Santos, será "totalmente
impossível cortar 3% na mas-
sa salarial" depois de nos úl-
timos anos essa redução já ter
sido feita. "Seriam três mi-
lhões de euros, equivale a

muitas, muitas pessoas".
"Na situação atual, com as

universidades já reduzidas ao

seu funcionamento mais

SE PROPOSTA
NÃO FOR ALTE-
RADA CORTES
NÃO SERÃO
GERÍVEIS PELAS
UNIVERSIDADES



central, a única forma de re-
duzir a massa salarial é atra-
vés das aposentações", mas
"em nenhuma universidade
esse volume é suficiente para
baixar 3% ", garantiu, por sua

vez, João Gabriel Silva.
A proposta de OE, acusam,

desrespeita a autonomia das

universidades e, pela primei-
ra vez desde que se recordam,
contém cortes que não foram
oficialmente comunicados
aos reitores. A redução de 3 %

na massa salarial é uma das

"surpresas", "incompreensí-
veis", da proposta do Gover-
no. Até porque só as autar-
quias com défices também
terão um corte de 3% . "Ficá-
mos muito sensibilizados
pelo Estado nos comparar a

autarquias descontroladas",
frisou o reitor de Coimbra.
Outra "surpresa" é o "corte

injustificado" de 30 milhões.
Os reitores apresentaram

ontem os valores desse corte

adicional, feito pela Direção-
Geral de Orçamento, na do-

tação de cada universidade.

"Alguém andou a mexer nos

orçamentos e adicionou mais

6,5%", criticou Cruz Serra.
As Finanças, defendeu o rei-
tor da Universidade de Lis-

boa, terão calculado que o

impacto dos cortes nos ven-
cimentos previstos para a

Função Pública em 2014 se-
ria de 6,5%, mas é de 3%, ga-
rante Cruz Serra. Daí a dife-

rença de 3 0 milhões a menos

que se não for reposta amea-

ça o pagamento do 14.°"mês.
O presidente do CRUP ga-

rantiu acreditar na "disponi-
bilidade" da tutela na resolu-

ção do problema. No entanto,
frisou António Rendas, "é cla-

ramente uma situação criada

pelo Governo" que espera não
ter de ser resolvida no Parla-
mento durante o debate na
especialidade do OE. •

OUTRAS CONTAS

Salários em risco
Os salários de dezembro
não estão assegurados devi-
do à cativação extra de

2,5% imposta no Orçamento
Retificativo. As universida-
des "foram surpreendidas a
meio do ano e é pratica-
mente impossível" cumpri-
rem, garantiu António Cu-

nha, reitor do Minho.

"Estamos fartos"
As instituições acabaram de
receber o reforço para repo-
rem os subsídios. Uma ver-
ba cortada da dotação e

agora reposta apenas em
90%. "Se os novos cortes fo-
rem declarados inconstitu-

cionais, também não serão

repostos na totalidade.
Acontece todos os anos e,

francamente, não merece-
mos isto e já estamos far-
tos", afirmou Cruz Serra.

"CÁLCULOS
ESTÃO A SER
REVISTOS"

? O ministro da Educação e
Ciência confirmou ontem
estar a trabalhar "com os

reitores, presidentes dos po-
litécnicos e Ministério das

Finanças para acertar todos
os problemas" de orçamen-
to. "Estamos a trabalhar em
conjunto para perceber me-
lhor quais são os problemas
e resolver o que for possível.
Há cálculos em relação à

componente salarial que es-
tão neste momento a ser
discutidos e reanalisados",
explicou Nuno Crato.
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Medicina
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ENSINO SUPERIOR ¦ UNIVERSIDADES SURPREENDIDAS COM CORTE ADICIONALDE3O MILHÕES

Medicina em risco

António Rendas, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas

¦ Reitores alertam que
norma do Orçamento
do Estado pode fechar
faculdades de Medicina
•BERNARDO ESTEVES

As
faculdades de Medicina

fecham em 2014 se o Go-
verno não alterar uma

norma do Orçamento do Estado
de 2014 que obriga a
reduzir a massa sa - ¦¦¦¦¦
larial em 3% para
contratar docentes,
alertam os reitores.
Estas instituições
dependem em mais

de 50% de profes-
sores contratados
anualmente.

"A única forma de
reduzir massa salarial é através
das aposentações mas em ne-
nhuma universidade será sufi-
ciente para baixar 3%. A man-
ter-seestaregra, to-
das as faculdades de
Medicina fecham
em 2014" disseoreitor de Coim-
bra João Gabriel Silva. Cursos de
Direito e engenharias também
serão muito afetados, frisou.

Os reitores denunciaram um
corte adicional nas dotações das
universidades de 30 milhões de

euros em relação ao que tinha
sido negociado em agosto com o
Ministério da Educação. "Isto
inviabiliza o funcionamento das
universidades. Acreditamos que
se trate de um erro técnico das

Finanças", afirma António Ren-
das, presidente do conselho de
reitores. O ministro Nuno Crato
disse estar "a trabalhar para re-
solver o que for possível" ¦
Nuno Crato
promete
resolver
o que for
possível



Faculdades de Medicina
em risco de fechar
orçamento As faculdades de Me-
dicina correm o risco de encerrar
no próximo ano, devido a uma
norma no Orçamento do Estado
(OE) que limita as contratações
anuais, muito usadas por estas ins-

tituições. A denúncia foi feita pelos
reitores, no final da reunião do
Conselho de Reitores das Univer-
sidades Portuguesas (CRUP) em
que os reitores se manifestaram
"muito surpreendidos" com o
"corte orçamental injustificado" de
30 milhões de euros no orçamento
das universidades.

"O CRUP fez as contas", decla-
rou o presidente do conselho de
reitores, António Rendas. E as con-
tas, explicou o também reitor da
Universidade Nova de Lisboa, in-
dicam um erro na dotação a atri-
buir às universidades, retirando-
lhes quase 30 milhões de euros em
2014, em sede de Orçamento do
Estado para 2014.

António Rendas referiu que o
secretário de Estado do Ensino Su-

perior, José Ferreira Gomes indi-
cou a disponibilidade da tutela em
analisar e corrigir o problema. Se-

gundo os reitores, o erro partiu da
Direção-Geraldo Orçamento, que
terá calculado mal a dotação dos
cortes salariais para 2014. Rendas
avisou ainda que, se a proposta se
transformar no efetivo OE 20 14, o
Conselho terá de "tomar outro tipo
de medidas".
Lusa


