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verba reclamada 

milhões de euros é a verba 
adicional reivindicada pe-
las universidades para al-
terações salariais. 

Reitores avisam para possível crise institucional 
ORÇAMENTO  A mês e meio do fim 
do ano, os reitores esperam e de-
sesperam pelos 5,9 milhões de eu-
ros prometidos pelo ministro Ma-
nuel Heitor. Reunido ontem em 
plenário, o Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas 
(CRUP) recorda o acordo assinado 
na presença do primeiro-minis-
tro, em julho de 2016. E avisa: "O 
não cumprimento consubstancia-
ria uma quebra de confiança en-
tre as universidades e o Governo 
que o referido contrato veio criar, 
abrindo uma crise institucional". 

Em comunicado, aquele Conse-
lho mostra-se preocupado com "o 
inexplicável atraso no pagamento 
da dotação adicional do Orçamen-
to do Estado de 2017". Verba essa 
que servirá para cobrir alterações 
salariais decorrentes do aumento 
do salário mínimo, subsidio de ali-
mentação e complemento remu-
neratório relativo a agregações e 
cujo dinheiro as instituições 
adiantaram entretanto. 

Em vésperas de pagamento do 
subsídio de Natal e de fecho de 
contas, a pressão é grande sobre  

as instituições, mas o presidente 
do CRUP garante ao IN que os sa-
lários não estão em risco. Fontai - 
nhas Fernandes lembra que ainda 
ontem o ministro da Ciência e En-
sino Superior informou o CRUP 
da luz verde dada quer por Antó-
nio 

 
Costa quer por Mário Centeno 

para que os 5,9 milhões fossem 
transferidos ainda esta semana. E 
põe a tónica na palavra confiança. 
"Haverá sempre crise institucio-
nal 

 
quando há quebra de confian-

ça e há acordos em causa". 
Questionado sobre a abertura  

de concursos para contratação de 
doutorados, numa despesa da or-
dem dos 30 milhões, o presidente 
do CRUP questiona: "Se 2017 não 
está resolvido como vamos imple-
mentar medidas relativas a 
2018?". Recorde-se que em causa 
está a contratação de cerca de mil 
bolseiros em funções há mais de 
três anos. Aproveitando a audição 
de Manuel Heitor no Parlamento, 
os investigadores voltam hoje a 
manifestar-se, em Lisboa, contra 
a precariedade na Ciência. 
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