
ENSINO SUPERIOR ¦ ORÇAMENTO REDUZVERBAS EM MAIS3O MILHÕES DE EUROS

Salários
estão
em risco
m Reitores surpreendidos com cortes adicionais
marcaram reunião de emergência para amanhã

• BERNARDO ESTEVES

O
Conselho de Reitores das
Universidades Portugue-
ses (CRUP) decidiu reu-

nir-se amanhã de emergência
depois de se ter deparado com
cortes acima do esperado no
Orçamento do Estado de 2014
(OE2O14).

António Cruz Serra, reitor da
Universidade de Lisboa, afir-
mou, citado pelo 'Diário Econó-
mico; que, com esta redução no
OE 2014 e com a cativação de
2,5% das receitas próprias do

orçamento retificativo, "não vai
ser possível pagar os salários de
dezembro"

As universidades contavam
com um corte de três por cento
no OE 2014, mas dizem que fo-

€l PORMENORES

SEM DIFICULDADE
0 secretário de Estado do
Ensino Superior, Ferreira
Gomes, disse dia 16 que com
o OE 2014 "estão criadas as
condições para as universi-
dades funcionarem sem
qualquer dificuldade".

ADESÃO À GREVE

A Federação Nacional de Pro-
fessores (Fenprof) e a Federa-

ção Nacional de Educação
(Fne), principais associações
sindicais de docentes, decidi-
ram aderir à greve da Função
Pública de 8 de novembro.



O ministro Nuno Crato e o presidente do CRUP António Rendas

ram surpreendidas
com uma redução
que é, afinal, de 8

por cento em rela-
ção a 2012, cerca de

30 milhões de euros
a mais do que o es-
perado. Isto porque,
afirmam, o Governo
estimou que os cor-
tes salariais nas universidades
teriam um impacto de 6,5%, mas

a redução real, ga-
rantem os reitores,
é de 3%, ou seja,
vão receber menos
3,5%. Os reitores
ainda têm esperan-
ça de que se trate
de um erro técnico
do Governo. O CM
contactou o Minis-

tério da Educação e Ciência, mas
não obteve resposta. ¦

CRUP ainda
espera
que corte
adicional seja
erro técnico


