
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 72150360 10-11-2017

O ministro da Ciência 
e do Ensino Superior, 
Manuel Heitor, vai discutir 
no parlamento o seu 
orçamento para 2018 
na próxima terça-feira 
JOÃO PORFIRK k 

Descongelamento. 
OE sem verbas para os 
professores do Superior 

Ao contrário do básico e secundário, os docentes clns universidades e 
politécnicos vão progredir nas carreiras em 2018. Serão necessários 8,5 
milhões de euros que não constam do OE para pagar os acertos nos salários 

ANA PliTRONH-HO 
dna. per ronil h0(aiiOnline•Pt 

Ao contrário do que vai aconte-
cer com os 110 mil docentes do 
básico c secundário, em janei-
ro, os professores das universi-
dades e politécnicos vão progre-
dir na carreira e receber o res-
petivo acerto salarial depois do 
descongelamento das carreiras. 

No entanto, o valor do gover-
no previsto na dotação para as 
universidades e politécnicos - 
1.083milhões de euros - não 
inclui as verbas necessárias para 
pagar os acertos salariais dos 
professores e investigadores. 
que resultam desta progressão. 

Em causa estão 36 mil professo- 
res e investigadores que também 
viram as suas progressões conge-
ladas durante nove anos c meio -
tal como os docentes do básico e  

secundário - e a partir de janeiro 
de 2018 vão receber um acrésci-
mo de 25 euros mensais no seu 
salário. E este valor volta a subir 
em setembro de 2018 para 50 euros 
mensais, dc acordo com a propos-
ta de lei do 0E/2018. 

Segundo as estimativas avan-
çadas ao i pelo presidente do 
Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (SNESup), Gonçalo 
Velho, o acerto total nas pro-
gressões e nos salários de todos 
os docentes e investigadores 
representa um aumento na des-
pesa com pessoal de 17 milhões 
de euros. Para pagar os acertos 
no próximo ano será necessá-
rio metade deste valor, cerca de 
8.5 milhões dc euros. 

É que, de acordo com a pro-
posta de lei do OE, em janeiro, 
os trabalhadores do Estado não 
vão receber a totalidade do acer- 

to dos salários: entre janeiro e 
setembro irão receber 25% do 
total do seu acerto e, entre setem-
bro e dezembro 50%. Os restan-
tes 50% do total do acerto serão 
repostos durante 2019. seguin-
do a mesma lógica. 

Os professores 
do Superior vão 
receber acertos 

por progredirem 
pt pontos 

Ministro não 
esclarece de que 
forma e quando 

serão pagos os 
acertos nos salários 

Ou seja, no caso dos professo-
res adjuntos, que recebem um 
salário de 1.800 euros líquidos 
o acerto total será de 100 euros. 
Mas os docentes só irão rece-
ber a totalidade dos 100 euros 
no final de 2019. Para já, em 
janeiro vão receber um aumen-
to de 25 euros mensais que a 
partir de setembro passa para 
50 euros. Em janeiro de 2019 
passarão a receber um aumen-
to de 75 euros e a partir de setem-
bro os 100 euros. 

MINISTRO RECEBE REITORES E 
POLITÉCNICOS Os reitores e pre-
sidentes dos politécnicos estão 
preocupados com a situação e 
tanto o Conselho Coordenador 
de Politécnicos (CCISP) como o 
Conselho de Reitores (CRUP) 
pediram uma reunião com o 
ministro Manuel Heitor para 
pedir esclarecimentos. 

Hoje será a vez do ministro rece-
ber os reitores, sendo que os pre-
sidentes dos politécnicos já reu-
niram com Manuel Heitor. 

Ao CCISP o ministro disse as 
verbas para os acertos "ficariam 
na tutela sendo depois afetas às 
instituições", afirmou ao í o pre-
sidente do órgão máximo dos 
politécnicos, Nuno Mangas. 
Porém, ficou por explicar a for-
ma e o calendário da transfe-
rència destas verbas para as uni-
versidades e politécnicos. 

Também o SNESup, não está 
tranquilo e diz que a situação  

"transmite pouca clareza", aler-
ta Gonçalo Velho. 

A diferença entre os docentes 
do Superior e os do Básico e 
Secundário é a Forma de progres-
são: os das universidades e poli-
técnicos progridem por avalia-
ção e por pontos e os do básico 
e secundário por tempo de ser-
viço. E a proposta de lei do OE 
só permite a progressão e acer-
tos salariais para os trabalhado-
res que progridem por pontos. 

Mas este não é o único assunto 
que está a provocar inquietação 
no Superior. Os reitores e presi-
dentes de politécnicos reclamam 
que o Estado ainda não transfe-
riu a totalidade das verbas previs-
tas em 2017 para pagarem o 
aumento do salário mínimo, o 
aumento do subsídio de refeição 
e as agregações académicas -
docentes que passaram dc adjun-
tos ou assistentes para a catego-
ria de catedráticos. Em causa estão 
seis milhões para as universida-
des a que se somam outros sete 
milhões para os politécnicos. 

Para fazer face a estas despe-
sas as instituições foram avan-
çando com verbas próprias ao 
longo do ano e. de acordo com o 
Contrato de Confiança que assi-
naram com o governo em 2016, 
é ao Estado que cabe fazer a cober-
tura destas despesas, por decor-
rerem de alterações legislativas. 

Questionado pelo i, o MCTES 
não respondeu até à hora de 
fecho desta edição. 
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• O BANHO DIÁRIO 
PODE 

FAZER MAL 
O duche está enraizado desde o fim do século )0c, mas podemos estar a abusar 
O gel não faz falta nenhuma, diz o presidente da Sociedade de Dermatologia 

Saiba o que fazer para não secar a pele e destruir a barreira que a protege 
de doenças. E recorde histórias do tempo em que o banho semanal 

era a rotina do português comum 

PÁGS. 20-27 

O combate do guerreiro. 
Zé Pedro dos Xutos 
& Pontapés procura 
regressar em grande 
// PAGS. 34-35 

0E/18 sem dinheiro para 
pagar progressões dos 
professores universitários 
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Catalunha. 
Os líderes 
do parlamento 
recuam na 
independência e 
r,cguem Madrid 
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Urban Beach 
quer convencer 
Ministério da 
Administração 
Interna de que 
pode reabrir 
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Web Summit. 
China ameaça 
uma Europa 
atrasada 
no mundo 
digital 
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Reino Unido.  
May remodelou 
governo. Nova 
ministra já foi 
concorrente 
de reality show 
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