
ANTÓNIO CRUZ SERRA Reitor Universidade de Lisboa sobre
corte adicional nos orçamentos e limitação às contratações

"Não merecemos isto
e estamos fartos disto"

• BERNARDO ESTEVES

Correio da Manhã - O Orçamen-
to do Estado de 2014 corta mais
do que o esperado na verba des-
tinada às universidades?
António Cruz Serra - Sim. Em

agosto o Governo comunicou-

-nos que a redução prevista no

0E2014 seria de 3,5 por cento, já
contando com o aumento na

contribuição para a Caixa Geral

de Aposentações e diminuição
para a ADSE. Mas agora faltam
30 milhões de euros, o corte é
afinal de 8 por cento. Alguém da

Direção-Gerai do Orçamento
andou a mexer nos orçamentos.- Qual a explicação para este
corte adicional?
- Estou convencido de que se

trata de um erro técnico de ava-

liação. As dotações atribuídas
contaram com uma redução nos

salários do pessoal das universi-
dades mais elevada do que a

real.
- Que consequências terá?
- As universidades não terão
verba para pagar um dos salá-
rios do próximo ano. 0 salário de

dezembro de 2014 não seria

pago. Nenhuma universidade

aguenta mais este corte. Desde

2006, os orçamentos das uni-
versidades foram reduzidos em
50%. Neste momento já só dá

para fazer pequenos ajustes.- A obrigação de reduzir a mas-
sa salarial em 3% para poder
contratar professores é outro
problema...
- Sim, porque essa redução não é

viável e significa que não vamos

conseguir contratar nem renovar
com os professores convidados.
Isto terá um impacto muito grande
em Medicina e Direito, que depen-
dem muito desses docentes.
- A verba para os subsídios de
Natal já foi reposta?
- Foi reposta porque o Tribunal

Constitucional considerou a medi-
da ilegal, mas o Governo só repôs
90%. Se estes novos cortes forem

inconstitucionais, em 2014sucede
o mesmo. Não merecemos isto e
estamos fartos disto (mais infor-

mação na página 18). ¦
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/*Z*\ Até agora, o Conselho
í ¦^^ ) de Reitores da
VwX Universidades

Portuguesas tinha criticado os
cortes para o ensino superior
decretados pelo ministro, mas
continuava a acreditar numa
reviravolta. Ontem, ao saberem
que, afinal, as suas instituições
ainda iam ser mais martirizadas
com o OE para 2014, os reitores
não resistiram: "Não merecemos
que isto aconteça,
estamos fartos".
Avisam que o próximo
ano não será

exequível cos
salários estarão
em risco.
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Corte de 30 milhões
de euros contestado
pelos reitores

Ensino sunerior

Natãlia Vilarinho

Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas
(CRUP) reage ao corte
orçamental previsto para o

próximo ano
"Não merecemos que isto aconteça,
estamos fartos". É assim que António
Cruz Serra, reitor da Universidade de

Lisboa, reage ao corte orçamental pa-
ra 2014. Em causa está uma redução
de 30 milhões de euros que o Con-
selho de Reitores das Universidades

Portuguesas (CRUP) considera ser
um erro técnico. Não sendo, o ano de

2014 não será exequível e os salários
de Dezembro estarão em risco.

Em conferência de imprensa, o

presidente do CRUP, António Rendas,

explicou que em relação à dotação
do Orçamento do Estado comunica-
da em Agosto, existe uma redução da

responsabilidade da Direcção-Geral
do Orçamento (DGO) realizada este
mês. Esta redução, de 60 milhões de

euros, conjugada com a redução sala-

rial a que os trabalhadores da função
pública estão sujeitos, conduzirá a
um corte orçamental de cerca de 30
milhões de euros que consideram ser

injustificado. Mais que injustificado,
um erro que esperam que seja regu-
larizado pela tutela responsável.

A diminuição de 4,1% para o En-
sino Superior e Ciência constante
no Orçamento do Estado pode, afir-

mam, inviabilizar o ensino e a inves-

tigação. O CRUP afirma manter-se
unido na esperança de uma solução
para este orçamento que consideram
"muito pouco justo" e que se afigura,
inclusivamente, como uma "quebra

de confiança do Governo em relação
às universidades".

Nas palavras de António Cruz Ser-

ra, "as universidades portuguesas
não aguentam mais cortes". Já esta

semana, o reitor da Universidade de
Lisboa dizia à imprensa que as uni-
versidades teriam uma redução na
dotação de cerca de 8%, valor que
diz respeito à redução realizada pe-
la DGO relativamente à dotação do

orçamento apresentado em Agosto:
são mais de 61 milhões de euros de

redução.

De mãos atadas
Comentando a situação das contra-

tações, que apenas será permitida às

universidades se a sua massa salarial
baixar 3%, o reitor da Universidade
de Coimbra, João Gabriel, afirmou
que tal só seria possível através das

aposentações. Contudo, diz, em ne-
nhuma universidade esse número é

suficiente para baixar a massa sala-

rial, logo, "por esta regra, nenhuma
universidade poderá contratar pes-
soas em 2014".

0 orçamento rectificativo foi tam-
bém focado nesta conferência de im-

prensa. O reitor da Universidade do
Minho, António Cunha, sublinhou

que, ao existirem cortes orçamentais
em Junho, "não se consegue fazer fa-

ce ao resto do ano em curso". A cati-

vação das universidades públicas de

2,5% "não tem razão de existir".
O presidente do CRUP, António

Rendas, diz que a mensagem rece-
bida por parte da tutela é de dispo-
nibilidade e diálogo: "O secretário
de Estado diz que o problema está
a ser analisado" com os dados que
o conselho forneceu. "Esta situação
tem de ser resolvida pelo Governo e
tenho expectativa que seja reversí-
vel", afirmou.

António Rendas, presidente do conselho de reitores


