Comunicado
Valorizações Remuneratórias
A implementação nas universidades públicas que integram o CRUP das medidas
legislativas do Governo e da Assembleia da República relacionadas com a
reversão salarial, valorizações remuneratórias e emprego público tem sido objeto
de comentários diversos, nem sempre coincidentes com a realidade, que urge
esclarecer.
Apesar de não terem sido ainda ressarcidas das verbas necessárias para
financiar as progressões salariais e aumentos de custos decorrentes das
referidas medidas legislativas, as universidades estão progressivamente a
efetuar o pagamento aos seus trabalhadores não docentes, correspondente a
essas alterações.
Relativamente à valorização remuneratória das carreiras docente e de
investigação aguardam orientações, já solicitadas, quer ao Ministério da tutela,
quer ao Ministério das Finanças, bem como à Direção-Geral da Administração e
do Emprego Público (DGAEP).
Não lhes pode, assim, ser imputada a responsabilidade pelo não pagamento das
já referidas valorizações remuneratórias, sem que seja clarificado o quadro legal
relativo à sua concretização, bem como a definição de uma data para a
transferência da respetiva dotação.

PREVPAP
O CRUP entende que o PREVPAP, Programa de Regularização de Vínculos
Precários na Administração Pública, constitui um procedimento que não garante
o princípio do mérito como critério de entrada na administração pública.
O processo está a decorrer de acordo com o programa estabelecido pelo
Governo, estando as universidades empenhadas na resolução das situações de
necessidades permanentes não abrangidas pelos vínculos adequados.
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Não obstante, a missão das universidades pressupõe uma rotação elevada dos
seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada
dependente de durações temporais elevadas, que não deverá ser confundida
com necessidades permanentes.

Alterações Legislativas
Quanto às alterações legislativas do Governo decorrentes do relatório da OCDE,
o CRUP irá analisá-las numa reunião extraordinária a ter lugar no próximo dia 20
de março.

CRUP, Lisboa, 06/03/2018
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