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Ao que tudo indica as institui-
ções de ensino superior vão ser,
mais uma vez, excepção na proi-
bição de contratações de pessoal
no Estado, em 2012. O Ministério
da Educação e Ciência cedeu aos
pedidos dos reitores e propôs ao
Ministério das Finanças que
anulasse o artigo 42º da proposta
de Lei do Orçamento do Estado,
apurou o Diário Económico.
Uma sugestão que vai ao encon-
tro das exigências do PS.

Esta proposta de Nuno Crato
vem assim contrariar o congela-
mento de admissões que está em
vigor para toda a Administração
Pública, tornando mais difícil
cumprir a exigiência da ‘troika’
na redução anual de 2% dos tra-
balhadores do Estado.

Fonte oficial do Ministério da
Educação e Ciência confirmou ao
Diário Económico que estão a
“decorrer conversações sobre a
matéria” não havendo ainda con-
clusões. A mesma fonte sublinha
as declarações do primeiro-mi-
nistro que ontem, no Parlamento,

em resposta ao deputado social-
democrata, Carlos Abreu Amo-
rim, Passos Coelho manifestou
disponibilidade para encontrar
uma solução que não ferisse a au-
tonomia das universidades.

O tema tem vindo a criar divi-
sões dentro do próprio Executi-
vo, entre os Ministérios das Fi-
nanças e da Educação.

Entre os partidos, o CDS avan-
çou ao Diário Económico que é
“sensível à questão da autonomia
das instituições de ensino supe-
rior” e está mesmo a estudar a
hipótese de avançar com uma
proposta de alteração à Lei do
OE/12. O objectivo é “não lesar a
autonomia das universidades,
conciliando o rigor exigido pela
‘troika’”, conta Michael Seufert.
Outra fonte do CDS revelou ao
Diário Económico que o Governo
vai avançar com uma proposta,
através dos partidos de maioria,
ainda antes do debate na especia-
lidade , sobre Educação, agenda-
do para o próximo dia 17.

Também o principal partido da
oposição, o PS, vai apresentar
uma proposta para anular o artigo
42º da Lei do OE/12 – uma das
quatro principais exigências dos

socialistas neste Orçamento. Este
artigo aniquilava o que está em vi-
gor no Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior (RJIES)
que garante a autonomia e liber-
dade às universidades e politécni-
cos para continuarem a fazer con-
tratações de pessoal ou serviços.

Esta decisão surge depois da
audiência dos reitores das uni-
versidades públicas na Comissão
Parlamentar de Educação onde
criticaram a sujeição destas ins-
tituições à autorização do minis-
tros Vítor Gaspar e Nuno Crato
para poderem fazer contrata-
ções. António Rendas, presiden-

te do CRUP, considerou pouco
razoável precisar da autorização
de dois ministros para contratar
um investigador por três meses.
“O que em causa não é qualquer
situação que possa aumentar a
despesa”, frisou Rendas, reite-
rando que as universidades não
têm contas deficitárias e soube-
ram ao longo dos anos fazer um
“controlo rigoroso” dos seus or-
çamentos e recursos humanos.

Porém, segundo os últimos
dados do Observatório do Em-
prego Público, as universidades e
os institutos politécnicos foram
os únicos a apresentar aumentos
nas contratações de pessoal no
Estado: entre Janeiro e Junho
deste ano foram admitidos 254
docentes nestas instituições.

Face ao primeiro semestre do
ano passado, verificou-se um au-
mento de quase mil docentes nas
instituições de ensino superior.
Segundo o boletim do Observató-
rio do Emprego Público, foram
contratados 274 professores uni-
versitários, ou seja, mais 2% que
no primeiro semestre de 2010, e
661 docentes do ensino superior
politécnico, o que representa uma
subida homóloga de 7,4%.

Números que contrariam a
informação divulgada pelos rei-
tores que garantem ter havido
uma redução de 90 docentes em
comparação com o ano anterior.

As restrições impostas pelo
OE/12 às universidades surgem
no contexto de um corte de
8,5%, que corresponde a 95 mi-
lhões de euros, na sua dotação
orçamental. Assim, as universi-
dades voltam a ser uma excep-
ção, que já se tinha verificado
quando ficaram de fora da obri-
gatoriedade de cativar 2,5% das
verbas para o fundo de risco, que
se aplica a todos os organismos
da Administração Central.

Isto apesar do Executivo reco-
nhecer que com o OE/12, houve
mais uma tentativa de travar as
contratações, “depois de esgota-
das as possibilidades, com solu-
ções sucessivas anteriores” e de
não se “ter atingido os resultados
esperados”, lê-se nas Grandes
Opções do Plano.

No Orçamento, também já se
prepara outra excepção, desta
feita para as autarquias, que
também poderão passar a estar
autorizadas a contratar, em si-
tuações “excepcionais”. ■

Universidades e politécnicos voltam
a ter liberdade para contratar
Nuno Crato está pressionar Vítor Gaspar para manter a excepção nas instituições de ensino superior.

O tema tem vindo a
criar divisões dentro
do próprio Executivo,
entre os Ministérios
das Finanças
e da Educação.

Ânimos quentes no primeiro dia do debate do Orçamento

BasílioHorta para ÁlvaroSantosPereira:
“O senhordevia estarnocentrodeste
debate, mas passa-lhhe completamente ao
lado. É pena porsi, mas ainda maispelos
portugueseseoseufuturo. (…)O senhor
andava desaparecidoemaisvalia ter
continuadodesaparecido”

álvaroSantos
Pereira para
BasílioHorta:
“Se andodesapa-
recido, eures-
pondo-lhe de for-
ma muitosimples:
nóstrabalhamos,
senhordeputado.
Não andamospelo
país a fazerpro-
paganda e promes-
sasquenãosão
cumpridas”

VítorGasparpara JoãoGalamba: “Ficou
horrorizadocoma citaçãode Keynes.
Mas, na medida emque soucapazde perce-
beroque disse, nãoquestiona a valida-
de da citação, teméuma objecçãode
consciência face aousoda mesma”

JoãoGalamba
para Vítor
Gaspar: “Este
OE éumtiro
noescuro. (…)
Éjogarroleta
russa coma arma
carregada. (…)
Fico horrori-
zadoporusar
essa citação
keynesiana
sema devida
precisão”

Francisco Louçãpara LuísCamposFerrei-
ra: “O Be aprovaráqualquerproposta de
qualquerbancada a favorda recuperação
da devoluçãodosalário, das pensões, do
rendimentodotrabalhador, da melhoria
da economia, da reduçãodaquele aumento
disparatadodoIVA para a restauração”

LuísCampos
Ferreira para
Francisco
Louçã: “Osse-
nhores [doPS]
nãose cansam
de falarem
almofadas
económicas,
masoque
nosdeixaram
foiumtra-
vesseirode
insónias”
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Governo recua e volta a
dar liberdade ao Ensino
Superior para contratar
O ministro Nuno Crato propôs às Finanças que anulassem o congelamento de
contratações em universidades e politécnicos no texto do Orçamento para 2012. ➥P6


