
Governo não altera verbas do superior no OE
dotações Reitores dizem
que Passos Coelho mostrou
"abertura" na questão dos
30 milhões de euros, o que
não equivale a dá-los

O Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas (CRUP)
emitiu ontem à noite um comuni-
cado em que dá conta da "abertu-
ra" manifestada pelo primeiro-mi-
nistro, Pedro Passos Coelho, para
estudar a questão dos alegados 30
milhões de euros que as institui-
ções do ensino superior dizem ter
sido erradamente retirados aos
seus orçamentos para o próximo
ano. Porém, ao que o DN apurou, a

disponibilidade do Governo não
passará, em circunstância alguma,
pelo reforço desta verba nas dota-
ções previstas para 2014.

Contactados pelo DN, o Minis-

tério das Finanças e o Ministério
da Educação e Ciência recusaram
prestar declarações sobre esta ma-
téria, lembrando que foi o primei-
ro-ministro quem conduziu a reu-
nião de terça-feira com os reitores
e o próprio não se quis pronunciar.

No entanto, e tal como já foi on-
tem dito pelo reitor da Universida-
de de Aveiro, Manuel Assunção, a

disponibilidade do Governo é para
acompanhar a questão em sede de

execução orçamental, o que está

longe de equivaler a um reconhe-
cimento do "erro" apontado pelas
instituições e muito menos a uma
promessa de atribuição do valor
em causa.

As universidades e os institu-
tos politécnicos defendem que,
ao considerar o corte de 6,5% em
todos os vencimentos da admi-
nistração pública, aDireção-Ge-

ral do Orçamento errou nas pre-
visões do impacto da medida,
penalizando as universidades em
cerca de 1 8 milhões de euros e os
politécnicos em 12 milhões.

Mas o alegado erro - ainda que
nunca desmentido de forma cate-
górica - não é reconhecido pelo
Governo, que está apenas disponí-
velpara verificar na prática, àme-
dida que os orçamentos forem
sendo executados, se existe algum
fundamento nestas alegações.

Segundo as previsões de reito-
res e presidentes de institutos po-
litécnicos, reafirmadas recente-
mente ao DN pelo reitor da Uni-
versidade de Lisboa, António Cruz
Serra, os orçamentos atuais não
garantem os salários de dezembro
de 2014.
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