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COMUNICADO 

AS UNIVERSIDADES E O ORÇAMENTO DE 2013 

As universidades públicas portuguesas deram recentemente nota da enorme 

insuficiência do quadro orçamental proposto pelo Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) para as transferências de recursos do Orçamento de Estado para o sistema 

universitário, bem como para compromissos adicionais inesperadamente atribuídos.  

 

Na verdade, na reunião realizada a 3 de agosto no MEC, as universidades foram 

informadas que a redução efetiva prevista para 2013 não ultrapassaria, em média, os 

2,7% em relação às transferências realizadas em 2012. Esta decisão, embora 

introduzisse logo grandes dificuldades em algumas das universidades inseridas no 

CRUP, correspondia globalmente à previsão do Governo estabelecida no primeiro 

semestre de 2012 no Documento de Estratégia Orçamental, que apontava para uma 

redução, para a “Ciência e Ensino Superior”, de 2,5%. 

 

Contudo, as universidades foram confrontadas, dois meses depois, no momento da 

entrega da proposta de Orçamento de Estado pelo Governo na Assembleia da 

República, com um agravamento adicional do quadro orçamental para 2013, com uma 

redução efetiva média que passaria a ser de 9,4% sobre as transferências realizadas 

em 2012. 

 

As universidades manifestaram publicamente, por diversos meios, a impossibilidade de 

cumprirem os seus objetivos e de garantirem as suas funções se o Governo mantivesse 

a redução revelada na proposta de OE/2013. Neste procedimento comprometido com 

o seu serviço público, deram formalmente nota à comunicação social, na passada 

sexta-feira e na presença das respetivas Comunidades Académicas, deste bloqueio e 

dos riscos de rutura que tal redução, a manter-se, comportaria. 

 

O Senhor Ministro da Educação e Ciência solicitou, entretanto, a presença dos Reitores 

para uma reunião sobre este assunto, que se realizou na passada quinta-feira, 15 de 

novembro. Acompanhado pelos Senhores Secretários de Estado do Orçamento e do 

Ensino Superior, foi dada uma garantia de que haveria um reforço na dotação prevista 

para 2013 e que este complemento, ainda que não cobrisse integralmente a redução 

inicialmente proposta, permitiria reequilibrar os orçamentos das universidades e 

garantir o seu funcionamento em 2013. 
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O Conselho de Reitores das Universidade Portuguesas sublinha o seu compromisso 

para com a sociedade portuguesa, o seu empenho em contribuir para o equilíbrio das 

finanças públicas e a sua disponibilidade constantemente evocada para ultrapassar a 

atual crise que afeta o país. Por isso, o CRUP entende que esta nova posição do 

Governo, cujo detalhe não é ainda conhecido em pormenor, só responde parcialmente 

às questões levantadas pelas universidades, uma vez que: 

 

 permite cobrir os acréscimos de encargos com a CGA e os sistemas de 
segurança social; 

 embora não resolva a situação provocada pela insuficiente reposição das 
verbas correspondentes ao subsidio de Natal. 

 
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas aguarda um cabal 

esclarecimento sobre o detalhe da solução proposta pelo Governo e declara a sua 

disponibilidade para participar na solução. O CRUP entende que essa solução não pode 

deixar de ter por referência a perda global orçamental das universidades proposta 

para 2013, que atinge 56,8 milhões de euros, de acordo com os dados constantes das 

tabelas, onde se encontram assinalados os diversos cortes sofridos nas dotações, 

enviadas à tutela no início de Novembro e resultantes da recolha de informação 

efectuada pelo CRUP junto das universidades que o integram. 

 
No que respeita às questões da ação social escolar, o Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas, após discussão conjunta com os representantes das 

associações académicas, manifesta preocupação sobre a abrangência e a eficácia do 

sistema, assegurando que todas as universidades públicas continuarão empenhadas 

em assegurar as condições para que todos os estudantes possam efetuar, com êxito, 

os seus estudos superiores.     

 
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas reforça mais uma vez que a 

situação financeira das universidades assume contornos de elevada gravidade e 

recorda que o financiamento público destas universidades foi já reduzido de 144 

milhões de euros entre 2005 e 2012, correspondendo a um esforço porventura sem 

paralelo nas instituições públicas portuguesas. 

 
Coimbra, 16 de novembro de 2012 


