
Universidades
denunciam erro
no Orçamento
que agrava cortes
Estimativas da DGO apontavam para uma

redução de 6,5%, mas proposta do OE propõe
um corte 30 milhões acima do previsto. P4B



Superior sofre corte de 30 milhões
em 2014 acima do estimado
Reitores dizem que dotação é reduzida em 8% e não em 3% como previsto em Agosto.

As universidades vão sofrer um corte
na dotação cerca de 30 milhões acima
do estimado, que corresponde ao

ajustamento salarial previsto na lei do

Orçamento do Estado para 2014. Se-

gundo o reitor da Universidade de

Lisboa, António Cruz Serra, a Direc-
ção Geral do Orçamento (DGO) esti-
mou que, em média, as universidades
"iriam sofrer uma redução salarial de

6,5%", mas tendo em conta "o nível
salarial real das instituições a descida
é só de 3%". Ou seja, o Governo re-
duziu as transferências para as uni-
versidades 3,5 pontos percentuais
acima da despesa real.

Em causa está o artigo 33° da pro-
posta do Orçamento do Estado para
2014 que impõe que os salários de
toda a Administração Pública entre os

600 e os dois mil euros sejam alvo de
um corte entre os 2,5% e os 12% , res-
pectivamente.

Corte que o reitor quer acreditai'

que tenha "resultado de um erro téc-
nico e da falta de cálculo do impacto"
desta medida para as instituições, te-
cendo duras críticas ao Governo du-
rante a sessão de encerramento da
conferência "O Estado e a Economia
- Um Orçamento Pós-Troika"' or-
ganizada pelo Diário Económico e

pela Antena 1, que decorreu ontem.
Contas feitas, segundo os reitores

Reitores dizem que
estão "encurralados"
e que não há dinheiro
para pagar salários
em Dezembro.

que ontem estiveram reunidos para
debater este assunto, o Superior vai
sofrer um corte de 8% e não de 3%
como o estimado em Agosto. Ou
seja, cerca de 11% em relação à do-
tação transferida pelo Estado no ano

passado. "Isto está a encurralar os

reitores", alertou Cruz Serra que
avisa que com esta redução orça-
mental e.com a cativação de 2,5%
imposta pelo rectificativo "não vai
ser possível pagar os salários no mês
de Dezembro". A.P.


