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Ensino 
superior sem 
cativações 
em 2020 

As instituições do ensino supe-
rior vão continuar isentas de 
cativações orçamentais, ga-
rantiu o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. 

"As instituições de ensino 
superior não es[50 sujeitas a 
cativações em 2( )20. As regras 
serão iguais às de 2019 e, como 
sabemos, as instiniições de en-
sino superior já estavam isen-
tas, como estiveram desde 
2016", s-tibl inhou ontem Ma-
nuel Heitor, durante a discus-
são na especial idade do Orça-
mento clo Estado para 2020 
(OE 2(120) que está a decorrer 
na Assembleia da República. 

Durante a audição conjun-
ta da Comissão do kçainen-
to e Finanças com a Com issão 
do Ensino Superior e Ciência, 
O ministro alistou os receios 
denunciados, na semana pas-
sada, pelo Sindicato Nacional 
do Ensino Superior (Sne-
sup).Em declarações à Lusa, o 
presidente do SN ESup defen-
deu então que as instituições 
deveriam deixar& ser obriga-
das a fazer cativações, anun-
ciando que iria apresentar ao 
Parlamento algumas p mous-
tas para melhorar a prop‹ ista 
do Governo e uma delas será 
precisamente no sentido de as 
instituições e a Fundação para 
a Ciência e Tecnologia deixa-
rem de ser obrigadas a fazer 
cativações impostas pelo Mi-
nistério das Finanças. 

O presidente do SNESup 
criticou também o aumento de 
verba de 84 milhões de euros 
previsto no ( )E 2020 para este 
ano face a 2019, valor "insufi-
ciente" face às verbas orça-
mentadas nos dois anos ante 
dores. Em 2019, houve um ;tu 
mento de cerca de 218 milhões 
e de 158 milhões cm 2018. 

A posição do presidente do 
SNESup foi corroborada pe-
las bancadas de todos os parti-
dos políticos, à exceção clo PS 
e do único deputado do Inicia-
tiva Liberal (IL), Cotrim Fi-
gnei redo.a  LUSA • 


