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O ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Manuel 
Heitor. garante que os 36 mil 
professores das universidades 
e politécnicos públicos vão pro-
gredir em janeiro de 2018. após 
o descongelamento das carrei-
ras na função pública. No entan-
to. Heitor assume desconhecer 
o valor previsto para os acertos 
salariais dos professores. 

À saída do debate da especia-
lidade do Orçamento do Estado 
para 2018, o ministro disse que 
essa verba está nas Finanças, 
cabendo a Mário Centeno fixar 
"a dotação que depois será dis-
tribuída pelas instituições de 
ensino superior" - isto porque, 
continua Manuel Heitor, "cada  

instituição tem práticas diferen-
tes de esquemas de progressão 
na carreira". 

Cabe também às Finanças defi-
nir o calendário de transferên-
cia das verbas para pagar os 
acertos salariais que resultam 
do descongelamento - cenário 
que está a preocupar tanto o 
Conselho Coordenador dos Poli-
técnicos (CCISP) como o Conse-
lho de Reitores (CRUP) e o Sin-
dicato Nacional do Ensino Supe-
rior (SNESup), que dizem que 
este é um processo "pouco trans-
parente". 

Segundo as estimativas avan-
çadas ao i pelo presidente do 
SNESup, Gonçalo Velho, o acer-
to total nas progressões e nos 
salários de todos os docentes e 
investigadores representa um 
aumento na despesa com pes- 

soal de 17 milhões de eurcs. Para 
pagar os acertos no próximo ano 
será necessário metade deste 
valor, cerca de 8,5 milhões. 

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. 

Ou seja, no caso dos professo-
res adjuntos, que recebem um 
salário de 1800 euros líquidos, 
o acerto total será de 100 euros. 
Mas os docentes só irão receber 
a totalidade dos 100 euros no 
final de 2019. Para já, em janei-
ro vão receber um aumento de  

25 euros mensais que, a partir 
de setembro, passa para 50 euros. 
Em janeiro de 2019 passarão a 
um aumento de 75 coros e, a 
partir de setembro, os 100 euros. 

Ao contrário dos professores 
do básico e secundário, é certo 
que os docentes do superior vão 
Progredir na carreira - isto por-
que as regras de evolução na 
carreira são diferentes: os docen-
tes das universidades e politéc-
nicos progridem por avaliação 
e por pontos, e os do básico e 
secundário por tempo de servi-
ço. E a proposta de lei do OE, tal 
como está desenhada até ao 
momento, só permite a piogies-
são e acertos salariais para os 
trabalhadores que progridem 
por pontos. 

Sindicato estima 
que progressões 

terão impacto de 
17 milhões de 

euros nos salários 

Governo promete 
pagar dívida de 14 

milhões às 
universidades até 
ao final deste mês 

IMANA TINOCO 

DÍVIDA DE 14 MILHÕES DE EUROS 

PAGA ATÉ FINAL DE NOVEMBRO 

Este não é o único assunto que 
está a provocar inquietação no 
superior. Os reitores e presiden-
tes de politécnicos reclamam que 
o Estado ainda não transferiu a 
totalidade das verbas previstas 
em 2017 para pagarem o aumen-
to do salário mínimo. o aumento 
do subsídio de refeição e as agre-
gações académicas - docentes que 
passaram dc adjuntos ou assis-
tentes a catedráticos. Em causa 
está uma dívida de 14 milhões de 
euros que Manuel Heitor garan-
tiu ontem no parlamento será 
paga até ao final de novembro. 
O governo tem vindo a pro-

meter várias vezes ao longo do 
ano a transferência destas ver-
bas e os reitores já acusaram o 
executivo de romper o Contra-
to de Confiança, assinado em 
2016 pelo primeiro-ministro, 
as Finanças e o ensino supe-
rior. Neste contrato ficou fir-
mado que todos os aumentos 
de despesa das instituições de 
ensino superior que resultem 
de alterações de leis serão supor-
tados pelo governo. 

Confrontado pela deputada do 
PSD Margarida Mano, o minis-
tro reconhece que "há atrasos" 
porque "estamos, obviamente, 
num esforço dc contenção orça-
mental", mas, remata Manuel 
Heitor. "não me passaria pela ideia 
que o acordo de legislatura não 
fosse cumprido". 

Docentes do superior já têm a garantia de que vão progredir na carreira 

Ministro do superior 
desconhece verba 
para progressões 

Heitor diz que as verbas para os acertos salariais nas universidades 
e politécnicos estão nas Finanças, a quem cabe definir o valor total 


