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Sindicato considera que em vez de aumentara equipa reitoral, o reitor podia ter pago aos docentes 

Professores da UAc reclamam 
valorizações remuneratórias 
O Sindicato Nacional do Ensino Superior denuncia que, na Universidade dos Açores, há funcionários que já receberam as 
valorizações remuneratórias previstas no Orçamento do Estado, enquanto os docentes e investigadores continuam à espera 

AÇORIANO ORIENTAL 

PAULA GOUVEIA 

pgouveia@acorianoorientaLpt 

O Sindicato Nacional do Ensi-
no Superior (SNESup) denun-
ciou ontem que a reitoria da 
Universidade dos Açores (UAc) 
não pagou ainda as valorizações 
remuneratórias, estabelecidas 
no Orçamento do Estado, aos 
seus docentes e investigadores, 
apesar de já as ter pago aos fun-
cionários do quadro técnico da 
UAc. 

"Estamos a protestar contra 
um tratamento diferencial e in-
justo dos docentes", afirmou on- 

tem aos jornalistas, à margem 
de uma ação de protesto junto 
ao portão do polo de Ponta Del-
gada, Mário Viana, represen-
tante das comissões sindicais 
do SNESup na UAc. 

"Estamos a reivindicar o pa-
gamento das valorizações re-
muneratórias que nos são de-
vidas por lei do Orçamento do 
Estado, e que derivam da ava-
liação periódica a que estamos 
sujeitos", explicou. Denuncian-
do ainda que, "no caso da Uni-
versidade dos Açores, alguns 
funcionários dos quadros téc- 

nicosjá receberam, mas outros 
não, como é o caso dos docen-
tes e investigadores". 

Como lembrou o docente da 
academia açoriana, "a justifi-
cação que a reitoria dá é de na-
tureza geral - que não há di-
nheiro; mas nós temos uma 
interpretação diferente: o di-
nheiro está é a ser mal aplica-
do". Para o sindicalista, tra-
ta-se de " uma questão 
também de opções de gestão", 
pois, exemplifica, "a opção de 
pagar as valorizações remu-
neratórias aos docentes seria 

Estamos a 
protestar contra 
um tratamento 
diferencial e injusto 
dos docentes 

É uma questão de 
opções de gestão. Esta 
Reitoria cresceu (...) e 
é maior que a reitoria 
da Universidade 
de Coimbra 
MÁRIO VIANA 

REPRESENTANTE DAS COM. SIND. DO SNESUP UAC 

preferível ao aumento do nú-
mero de elementos da reito-
ria". Mário Viana deixa a crí-
tica: "esta Reitoria cresceu -
tem 10 elementos, e é maior 
que a reitoria da Universida-
de de Coimbra que tem sete 
elementos, e isso pesa no or-
çamento da Universidade". 

De acordo com o represen-
tante das comissões sindicais 
do SNESup na UAc, estão nes-
ta situação mais de 200 do-
centes dos três poios da aca-
demia açoriana, aos quais são 
devidas as valorizações remu- 

neratórias, desde janeiro des-
te ano, num montante total 
que Mário Viana acredita ser 
inferior ao divulgado publica-
mente pelo reitor, uma vez que 
se tratam de valorizações pro-
gressivas. 

Depois da ação de protesto de 
ontem, onde marcaram pre-
sença sete professores, com pe-
quenos cartazes onde se po-
diam ler frases como "A Lei é 
para cumprir!" e "Valorização 
remuneratóriajár, o Sindicato 
Nacional do Ensino Superior 
vai apresentar um pedido de 
audiência ao Conselho Geral da 
Universidade para tratar desta 
questão, revelou Mário Viana. 

Recorde-se de que, no fim da 
semana passada, o reitor da 
UAc revelou que, só este ano, 
o aumento dos encargos com 
valorizações remuneratórias e 
progressões na Universidade 
é da ordem dos 260 mil euros, 
e o Governo da República pre-
tende suportar apenas 106 mil 
euros. Já para 2019, o défice de-
verá subir para cerca de 800 mil 
euros, pois como o Governo da 
República não vai garantir, 
como se havia comprometido, 
o acréscimo de despesa em re-
sultado de três alterações legis-
lativas relacionadas com as va-
lorizações remuneratórias dos 
funcionários, a integração dos 
trabalhadores precários e o em-
prego científico. e 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,26 x 5,78 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 76904462 25-09-2018

QUALIDADE A MerÇOISEMPP( 

ANO CLXXXIII • Nº 20215 
TERÇA-FEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 2018 

DIÁRIO 

O MAIS ANTIGO JORNAL PORTUGUÊS 
FUNDADO EM 1835 
POR MANUEL ANTÓNIO 
DE VASCONCELOS 

DIRETOR 
PAULO SIMÕES 

0,90 € 
IVA Inc. 

   www.acorianoorientaLpt 

Ilha de Santa Maria 
vai ter porto espacial 
República e Região apresentaram projeto estratégico para desenvolver na ilha de Santa Maria um 
porto espacial. Objetivo é realizar lançamentos de pequenos satélites a partir de 2021 PÁGINAS 
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Proprietário da Seaside 
compra hotel Vila Nova 
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Professores 
da UAc 
exigem 
valorização 
Professores da 
Universidade dos Açores 
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União Sportiva 
cumpre 
objetivos 
na Taça Vítor 
Hugo 
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Impacto da 
dor crónica 
discutido em 
Ponta Delgada 
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Açoriano chefia 
polícias da 
ONU em 16 
missões de paz 
Luís Carrilho, natural de Santa Maria, 
coordena polícias de 90 nacionalidades 
nas Nações Unidas PÁGINA 3 

História da diáspora 
açoriana no Havai 
contada em 
documentário 
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