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As universidades e a cultura vão
escapar aos cortes orçamentais
previstos pelo Governo para re-
duzir o défice. Ontem, Mariano
Gago e Gabriela Canavilhas esti-
veram no Parlamento e ambos
deixaramessagarantia.

Oministro do Ensino Superior
assegurou que “não há cativações
sobre o ensino superior público”,
revelando assim que as universi-
dades escapam à cativação de
20% nas receitas próprias, ou
seja, principalmente propinas.
Mariano Gago disse até, perante
os deputados da comissão parla-
mentar de Educação e Ciência,
que a ideia de o ensino superior
público sofrer cativações “é uma
mentira muitas vezes repetida”.
O ministro respondia a uma
questão colocada por Emídio
Guerreiro, deputado do PSD, que
depois da resposta do ministro
afirmouque as “instituições estão
a fazer cativações senão não esta-
riam a cumprir como que está na
lei”, que prevê que os serviços e
fundosautónomos-ondeestãoas
universidades - cativem 20% das
receitas próprias. E deixou um
pedido: que a palavra doministro
do Ensino Superior “seja trans-
formadaemrealidade legal”.

MarianoGago lembrou até que
esteve reunido, há cerca de um
mês com o Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas
(CRUP), encontro no qual “foi
firmado que todas as condições
do contrato de confiança serão
integralmente respeitadas”.

Porém, os reitores querem a
palavra de Teixeira dos Santos e,
por isso, numa carta enviada ao
ministro das Finanças pedem
isenção para as universidades,
tal como lhes foi prometido por
JoséSócrates.

Numa circular enviada a todos
os reitores, a que o Diário Econó-
mico teve acesso, o presidente do
CRUP, António Rendas, afirma:
“na sequência dos contactos des-
envolvidos no decurso da última
semana com senhor ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, que culminaram no envio

de uma carta ao senhor ministro
de Estado e das Finanças, com
conhecimento ao senhor primei-
ro-ministro, é entendimento da
Comissão Permanente do CRUP
que foram dadas garantias, de
uma forma clara e inequívoca,
para que as universidadesnão se-
jam obrigadas a proceder às cati-
vações orçamentais”. Na circu-
lar, Rendas lembra ainda o com-
promisso assumido em Janeiro
peloGoverno.

Se vier mesmo a verificar-se
esta isenção para o ensino supe-
rior, o Governo deixará de fora
das cativações 48 milhões de eu-
ros e em vez de um total de cati-
vações de 306 milhões, ficar-se-
ia pelos 258milhões de euros. Al-
guns reitores alertaram já, após a
publicação do decreto-lei de exe-
cução orçamental que não isenta
as universidades, para a situação
financeiraemque ficariamas Ins-
tituições de Ensino Superior se
viesse a haver cativação de 20%
das suas receitas próprias, che-
gando mesmo a admitir que não
haveria dinheiro para pagar salá-
rios deprofessores e funcionários.

Canavilhas fala de ajuda do
primeiro-ministro
Aministra das Cultura, que tam-
bém esteve ontem na Assembleia
da República, afirmou que a ex-
clusão dos cortes para o sector só
foi possível “graças à solidarieda-
de governamental”.Canavilhas
referiu que a intervenção do pri-
meiro-ministro e a “solidarieda-
de doGoverno” permitiramque a
verba dos cortes, que representa-
va 8,3 milhões de euros, seja su-
portada “por todos” e que caberá
ao ministro Teixeira dos Santos a
sua gestão, disse citada pela Lusa.

Ao programa de investimentos
da Cultura não se aplica assim o
reforço de 7,5% na cativação,
nem o corte de 10% nas verbas
dos subsídios, ambos inscritos no
decreto-lei de execução orça-
mental. Estes cortes tinham mo-
tivado uma onda de críticas jun-
tosdosartistas.

O Diário Económico questio-
nou oMinistério das Finanças so-
bre as exclusões,mas até ao fecho
da edição não obteve respostas. ■

Universidades e cultura
ficam fora dos cortes
para baixar o défice
Mariano Gago e Gabriela Canavilhas vão ser poupados aos cortes orçamentais
que cativavam receitas próprias, investimento e subsídios.

Nova lei
Regulamento de bolsas previsto
para Agosto.

Ana Petronilho
ana.petronilho@economico.pt

O próximo ano lectivo avizinha-
se complicado para os estudan-
tes de ensino superior. Ontem, o
ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Mariano
Gago, não esclareceu as dúvidas
dos deputados sobre as altera-
ções ao novo regulamento das
bolsas que deverá entrar em vi-
gor a 1 de Agosto.

“Julgo que onovo regulamen-
to vem tarde e a más horas”,
sublinhou o deputado do
CDS/PP, Michael Seufert, que

O ministro do
Ensino Superior,
Mariano Gago,
garantiu ontem
no Parlamento
que “não há
cativações sobre
o ensino superior”.

A ministra da
Cultura, Gabriela
Canavilhas, diz
que a exclusão
aos cortes
orçamentais só
é possível “graças
à solidariedade
governamental”.

Carta enviada pelo presidente do CRUP
para os reitores a informar sobre as
garantias de não haver cativações.
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agrava atraso no pagamento das bolsas
explicou ter “muitas dúvidas”
que os serviços de acção social
das instituições de ensino supe-
rior “se consigam adaptar de
forma a não prejudicar o paga-
mento de bolsas no início do
próximo ano lectivo”.

Já o deputado do Bloco de Es-
querda, José Soeiro, prevê que
“antes de Janeiro os estudantes
não vão saber se receberam ou
não bolsas”. Para além disso, o
deputado alerta que esta indefi-
nição pode vir a agravar o prazo
médio de respostas às bolsas
“que já é de quatro meses”. Esta
possibilidade vem “criar as
maiores dificuldades para os bol-
seiros porque entretanto o estu-
dante ou abandonou os estudos

ou foi trabalhar”, acrescenta o
deputadodoBE.

Oministro alega queo regula-
mento está a ser alvo de auscul-
tação junto dos representantes
das universidades e politécnicos
e prevê mais duas semanas para
concluir o documento e a apre-
ciação jurídica.

No entanto, foram várias as
dúvidas que os deputados não
viramesclarecidas. Segundo José
Soeiro, o ministro “não revelou
quantos estudantes iriam ser ex-
cluídos, não se comprometeu em
manter o universo de bolseiros e
não esclareceu o sentido das es-
colhas do regulamento”. A ban-
cada do PSD acusou o membro
do executivo de remeter para o

período de férias a publicação de
matérias importantes.Odeputa-
do do social-democrata Emídio
Guerreiro acredita que “o pro-
blema resulta de uma grande in-
competência”.

Em sua defesa, Mariano Gago
sublinhaque“tudo faráparaqueo
apoio aos estudantes carenciados
continue a existir” garantido que
“nãohaveránenhumaexclusãode
estudantes do apoio social” e que
não quer “que ninguém deixe de
frequentar o ensino superior por
falta de condições”. O ministro
refere que as novas fórmulas de
cálculo não deverão prejudicar os
estudantesmais carenciados eque
não terão direito a bolsa estudan-
tes comcontas bancárias superio-

res a cemmil euros ou proprieda-
des de valor elevado. O ministro
garante ainda que o novo regula-
mento vem “simplificar a buro-
cracia necessária” nos processos
depedidosdebolsa.

Mas na opinião dos estudan-
tes, Mariano Gago reprovou no
exame. O presidente da Associa-
ção de Estudantes da Universi-
dade do Porto, RicardoMorgado,
refere que aguarda com expecta-
tiva o novo regulamento e re-
lembra que os estudantes vão
reunir com o ministro no próxi-
mo dia 20. Caso o novo regula-
mento não venha “a minorar os
efeitos do decreto-lei no início
de Setembro sairemos para as
ruas”, garante.■

NÚMERO

70 mil
Número de estudantes de ensino
superior que são bolseiros.

Agosto
Mês previsto para a apresentação
do novo regulamento de bolsas
que vem alterar algumas
limitações do decreto-lei
70/2010.
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Universidades
escapam às medidas
para descer o défice
Depois da Cultura, agora é a vez de Mariano
Gago anunciar que o ensino superior não
vai sofrer cativações na despesa. ➥ P14


