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Reitores pressionam Governo
para manterem autonomia
Ana Petronilho
ana.petronilho@economico.pt

Os reitores das universidades e
presidentes dos politécnicos
públicos estão “muito preocu-
pados” com a revisão da Lei de
Enquadramento Orçamental
(LEO) e dizem que, tal como
está, pode vir a retirar autono-
mia às instituições de ensino
superior e “bloquear o seu nor-
mal funcionamento”. Nas últi-
mas semanas os reitores têm
mantido conversações - em
contra-relógio até ao final da
legislatura - com o primeiro-
-ministro e com vários mem-
bros do Governo para tentar al-
terar a lei no Parlamento.

A nova LEO, que foi aprovada
na generalidade na semana pas-
sada - e que se sobrepõe à lei
base das instituições de ensino
superior que lhes garante a au-
tonomia -, tem um artigo que
refere que as universidades e
politécnicos são excepção às re-

Superior Lei de Enquadramento Orçamental pode “bloquear” funcionamento das universidades. Reitores em contra-relógio para alterar lei.

gras de gestão aplicadas à admi-
nistração central e que dão mais
poder de controlo às Finanças.
Esta excepção já tinha sido,
aliás, negociada entre Nuno
Crato e Maria Luís Albuquerque
e foi introduzida na lei já depois
de ela ter sido desenhada, sabe o
Diário Económico.

No entanto, a norma de ex-

Os reitores têm vindo a manter conversas
com vários membros do Governo e com
Passos Coelho para garantir a excepção
à Lei de Enquadramnento Orçamental
para as instituições de ensino superior.

Paula Nunes

O QUE IMPLICA A PERDA
DE AUTONOMIA

● Universidades deixam de poder
alterar os seus orçamentos ao lon-
go de cada ano, mesmo utilizando
receitas próprias.

● Caso não utilizem a totalidade
das verbas do orçamento de
um ano terão de devolver parte
desse valor às Finanças.

● Deixam de poder ter dinheiro na
banca e terão de pedir autorização
à tutela para contrair despesas
plurianuais.

cepção (artigo 5º) “não é sufi-
cientemente clara e explícita”
de forma a impedir que mais
tarde “a acção das Finanças seja
muito restritiva”, alega o reitor
da Universidade de Lisboa, An-
tónio Cruz Serra. “Achamos que
a autonomia não está totalmen-
te protegida”, concorda o presi-
dente do Conselho de Reitores
(CRUP), António Cunha. E este é
um receio partilhado também
pelos politécnicos: “Seria im-
portante que se fizesse uma
maior clarificação da salvaguar-
da das instituições na autono-
mia financeira”, alerta o presi-
dente do Conselho Coordenador
dos Politécnicos (CCISP).

A concretizar-se o receio dos
reitores, as instituições do supe-
rior deixariam de poder alterar
os seus orçamentos ao longo do
ano, mesmo utilizando as suas
receitas próprias para, por
exemplo, financiar projectos de
investigação ou fazer pagamen-
tos de despesas imprevistas. Os

reitores explicam ainda que
passariam a ter de pedir autori-
zação à tutela para realizar des-
pesas plurianuais, onde cabem
os pagamentos das bolsas de es-
tudo ou os contratos de cantinas
ou de electricidade. Deixariam
ainda de poder ter dinheiro na
banca, ou seja, de poder receber
o pagamento das propinas atra-
vés do multibanco, e caso não
utilizem a totalidade das verbas
do orçamento de um ano teriam
de devolver parte desse valor às
Finanças.

Para garantir que nada disto
venha a ser aplicado os reitores
conversado nas últimas sema-
nas com vários membros do Go-
verno, incluindo com primeiro-
-ministro, para tentar que a
norma de excepção venha a ser
alterada. A sugestão é que o arti-
go 5º da LEO seja reformulado,
acrescentando à sua redacção
que devem ser “aplicáveis as
normas legais específicas sem-
pre que confiram às instituições

de ensino superior públicas
maior autonomia”.

Como a lei já está a ser discu-
tida na especialidade no Parla-
mento, só os deputados poderão
apresentar uma proposta de al-
teração, o que terá que acontecer
antes de dia 22 deste mês, quan-
do vai decorrer a votação final
global da lei no Plenário. O de-
putado do PSD, Duarte Marques,
disse ao Diário Económico que
“na próxima semana” haverá
uma reunião entre deputados
social-democratas e reitores
“para se encontrar uma solução”
e “não vê grande problema em
aceitar as sugestões”.

Os reitores dizem que o Gover-
no tem “mostrado vários sinais de
abertura para acolher a altera-
ção”, ainda que entenda que a lei
tal como está garante a excepção.

Também o Ministério da Edu-
cação confirmou ao Diário Eco-
nómico que “está a discutir a
melhor forma de acautelar essas
preocupações”. ■
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LEO deve entrar em vigor com o próximo executivo
Conselho de Finanças Públicas
diz que “há tempo para
se ir ajustando” a Lei de
Enquadramento Orçamental.

A poucas semanas do final da le-
gislatura, a presidente do Con-
selho de Finanças Públicas
(CFP), Teodora Cardoso, defen-
de que a nova Lei de Enquadra-
mento Orçamental deve entrar
em vigor no início da próxima
legislatura, independentemente
do partido que formar governo.

“A lei deve estar em vigor no
início da legislatura, porque é
um processo complexo e demo-
rado, é bom que ela esteja de
facto já aprovada no início da
legislatura, depois há tempo
para ir se ajustando”, disse Teo-
dora Cardoso, numa conferên-
cia de imprensa, em Lisboa, so-
bre o parecer do CFP à oitava
revisão da Lei de Enquadra-
mento Orçamental (LEO). Esta
lei serve como base à execução
do Orçamento do Estado e foi

aprovada na generalidade no
Parlamento na sexta-feira, com
os votos favoráveis dos partidos
da maioria (PSD e CDS), com a
abstenção do PS e votos contra
do PCP e do Bloco de Esquerda.

A presidente do CFP consi-
derou que “teria sido útil ter
havido mais tempo para discu-
tir” a revisão da LEO, mas que
um partido que pense ser go-
verno “precisa de ter este plano
de fundo” quando entrar em
funções, mesmo tendo “opi-
niões diferentes em alguns as-
pectos da lei”, que poderá dis-
cutir e alterar posteriormente.

Defendendo que a revisão da
Lei de Enquadramento Orça-
mental deve ser de “iniciativa
nacional”, Teodora Cardoso
disse que a abstenção do PS
“não impede que alinhe neste
tipo de visão: se quiserem pôr
em prática a sua política terá de
ser nestes termos”.

“Se ela for aprovada é um
documento legal, depois tudo

vai depender da forma como é
colocada em prática. Não é tan-
to se [o governo é] o PS ou o
PSD, qualquer um deles terá de
a pôr em prática. Aí é que será a
prova de fogo desta lei”, disse.

Para a economista, as Grandes
Opções do Plano (GOP) deve-
riam ser “um documento de po-
lítica económica para a legislatu-
ra”, prevendo-se uma actualiza-
ção anual no caso de uma altera-
ção da conjuntura, por exemplo,
mas mais rigidez no médio prazo.

“Na lei só ainda está previsto
que o limite de despesa seja vin-
culativo para o primeiro ano. É
pouco. Percebo que neste mo-
mento é difícil ir mais além, mas
havendo melhores condições, os
limites de despesa devem ser
vinculativos para a legislatura”,
defendeu a presidente do CFP.
Desta forma, “se um ministério
num ano gasta mais dinheiro, vai
ter menos dinheiro no ano se-
guinte. É um ajustamento, mais
do que penalização. É uma ges-

tão adequada do programa. Se o
próprio programa como um todo
vai derrapar, aí tem de haver
responsabilização de facto do
ministério sectorial. Tem de ha-
ver muito maior co-responsabi-
lização dos ministérios sectoriais
com o Ministério das Finanças”.

A LEO prevê três anos de
transição até à sua aplicação ple-
na e a criação de uma unidade de
implementação, que Teodora
Cardoso diz ser “essencial”. A oi-
tava alteração à lei, que vai ser
agora debatida na especialidade
na comissão parlamentar de Or-
çamento, Finanças e Adminis-
tração Pública, aumenta a auto-
nomia orçamental dos ministé-
rios e altera o calendário orça-
mental, aproximando-o do Se-
mestre Europeu. O diploma defi-
ne ainda que as propostas das
Grandes Opções do Plano sejam
feitas a 15 de Abril e que a pro-
posta de lei do Orçamento do Es-
tado seja entregue no Parlamento
a 1 de Outubro. ■ A.P. com Lusa

Teodora Cardoso
Presidente do Conselho
de Finanças Públicas

“Na lei só ainda está previsto
que o limite de despesa seja
vinculativo para o primeiro ano.
É pouco. Percebo que neste
momento é difícil ir mais
além, mas havendo melhores
condições, os limites de
despesa devem ser vinculativos
para a legislatura”.
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Universidades e politécnicos temem que nova
Lei de Enquadramento Orçamental não seja
suficientemente explícita e possa limitar a sua
autonomia financeira. ➥ P10

Reitores pressionam
alteração da lei
orçamental


