
Reitores e
Governo em
reunião pela
noite fora

Ensino superior

Reforços orçamentais
de 4,9 milhões de
euros relativos a 2017
são reclamados pelas
instituições
As universidades e o Governo con-
tinuavam ontem sem chegar a um
acordo para o reforço dos orça-
mentos das instituições destinados
a fazer face aos custos com venci-
mentos ao longo do ano passado.
Ao início da noite, os reitores ne-
gociavam ainda com o ministro da
Ciência e Ensino Superior, numa
reunião marcada de urgência.

0 Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas (CRUP)
esteve reunido ontem à tarde, na
reitoria da Universidade de Lisboa.
0 encontro tinha sido anunciado
pelo presidente daquele órgão,
Fontainhas Fernandes, como o

prazo-limite para que houvesse
uma resposta do Governo à exigên-
cia de reforço dos orçamentos. A

reacção da tutela chegou apenas
ao princípio da noite. A reunião do
CRUP terminou cerca das 19h00,
com os dirigentes a saírem sem

prestar declarações, depois de
terem sido convocados para uma
reunião de urgência com o minis-
tro Manuel Heitor.

Os reitores partiram para o Palá-
cio das Laranjeiras para uma nova
ronda negociai. As universidades
reclamam 4,9 milhões de euros
para fazer face aos custos acres-
cidos com salários por via de alte-

rações legislativas do ano passado,
como o aumento do salário míni-
mo. A este valor juntam-se ainda
três milhões contabilizados pelos
institutos politécnicos. 0 CRUP ti-
nha, no final da semana passada,
mantido uma reunião no Ministé-
rio das Finanças sobre a mesma
matéria, que, segundo os reitores,
foi inconclusiva.

Noutro encontro, em Dezembro,
com o ministro das Finanças, Má-
rio Centeno, e o do Ensino Supe-
rior, Manuel Heitor, reitores e pre-
sidentes dos politécnicos recebe-
ram a garantia de que as dotações
adicionais, previstas num acordo
de legislatura assinado com Gover-

no, seriam pagas, possivelmente,
ainda em Janeiro. Lusa


