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Investimento do Estado no ensino
superior está abaixo de 0,3% do PIB
Valor investido face à riqueza nacional
está em quebra constante desde 2010.
Estado só é responsável por cerca
de metade do orçamento do sector
Educação
Samuel Silva
Em dois anos, o Estado reduziu em
mais de 380 milhões de euros as
transferências para as instituições
de ensino superior. Fruto deste cor-
te, o investimento público no sector
medido em percentagem do Produ-
to Interno Bruto (PIB) estava, em
2012, abaixo de 0,3%, uma realidade

que a diminuição no financiamento
nos anos seguintes deverá agravar.
0 valor investido nas universidades
e politécnicos está em quebra des-
de 2010 e o Orçamento do Estado
é responsável por cerca de metade
das verbas do sector.

O PÚBLICO analisou as dotações
orçamentais nominais desde 2006
- excluindo as receitas próprias e

os fundos comunitários investidos
no ensino superior ao longo desse

tempo - e concluiu que esse valor
atingiu 0,28% no final de 2012. Nos
seis anos em análise, as várias osci-

lações do nível de financiamento ao

longo dos seis anos nunca permitem
ao Estado atingir sequer os 0,4% do
PIB investidos no ensino superior.

O último relatório da OCDE so-
bre o sector - Education ata Glance

2013, publicado no Verão - coloca-
va a despesa com o ensino superior
em Portugal próximos dos 1,5% do

PIB, 0,1 pontos abaixo da média
dos países que compõem aquela
organização internacional. Mas os
critérios da OCDE agregam na des-

pesa pública por estudante toda a

despesa feita pelas instituições pú-
blicas (sem considerar se a fonte são

receitas próprias ou o Orçamento do
Estado). Os dados analisados não in-
cluem despesa em Acção Social nem
orçamentos de investimento.

Tendo em conta apenas os gastos
directos do Estado, o ensino supe-
rior perdeu, desde 2006, mais de
223 milhões de euros de transferên-
cias directas, o que é visível sobre-
tudo no sector universitário (menos
162 milhões). A quebra é sobretudo
notória desde 2010, altura em que o
investimento público no sector atin-
giu o valor mais alto (1224 milhões),
perdendo em apenas dois orçamen-
tos mais de 380 milhões de euros.

Neste período, o PIB, que tinha
crescido até 2008, entrou em que-
bra e estava, em 2012 (último ano
para o qual existem dados), num va-
lor mais próximo do registado seis

anos antes, o que não impediu uma
quebra acentuada no valor inves-
tido em ensino superior tendo em
consideração a percentagem do PIB.
Em 2006, esse valor era de 0,38%,
descendo para 0,29% em 2008. A

partir daí voltou a crescer até ao pon-
to máximo, atingido em 2010, que
ainda assim não foi suficiente para
ultrapassar os 0,4% (0,39%). A partir
de então, nos dois anos seguintes,
registou-se uma quebra acentuada

que colocou este valor em apenas
0,28% do PIB, o valor mais baixo dos
seis anos em análise.

Estes números confirmam uma
tendência que já tinha sido noticia-
da pelo PÚBLICO, em Outubro. Em

pouco mais de uma década, as re-
ceitas próprias das instituições de
ensino superior praticamente dupli-
caram o seu impacto nos respectivos
orçamentos. Nas principais institui-

ções do sector, as verbas geradas au-
tonomamente já valem metade das
receitas globais.

Valor por aluno está a descer
Em 2000, ano relativamente ao qual
as instituições contactadas pelo PÚ-

BLICO divulgaram os números mais

antigos, as receitas próprias corres-
pondiam, em média, a pouco menos
de 23% dos respectivos orçamentos.
O crescimento ao longo da década

seguinte foi sempre gradual, atingin-
do um pico nos últimos dois anos.
Em 2012, o volume de verbas gera-
das autonomamente pelo ensino
superior já ficava perto dos 40%,
valor ultrapassado em 1,4 pontos
percentuais no ano passado.

Os números recolhidos mostram
também uma diminuição substan-
cial do investimento do Estado em
cada aluno do ensino superior ao
longo dos seis anos. Neste período,
o número total de inscritos no en-
sino superior não parou de crescer,
passando de 276.538 em 2006 para
317.588 em 2012. Esta circunstância
fez diminuir o financiamento do Es-

tado de 3854 euros por aluno em
2006 para 2652 euros em 2012.

Em seis anos, o Estado passou a
colocar um pouco mais de 1200 eu-
ros a menos nas universidades e ins-
titutos politécnicos por cada aluno,
o que corresponde a uma quebra de
cerca de 30% do valor. Esta descida
é mais acentuada nas universidades
(menos 1389 euros por aluno) em
comparação com os institutos po-
litécnicos (redução de 896 euros
entre 2006 e 2012).

A tendência nos anos seguintes é

para que esta situação se acentue.
Em 2013, apesar das alterações in-
troduzidas pelo orçamento rectifi-
cativo, em função da reposição das

verbas dos salários dos funcionários

públicos e da cativação de verbas do

orçamento das instituições de en-
sino superior, o OE original previa
transferências de 884 milhões de eu-
ros destinados pelo Estado ao sec-
tor. Este valor era superior em 42,1
milhões face ao ano anterior, mas



Em seis anos, o financiamento por aluno sofreu uma quebra de mais de 1200 euros

Em pouco mais
de uma década,
as receitas
próprias das
instituições de
ensino superior
praticamente
duplicaram o
seu impacto
nos respectivos
orçamentos



ficava 181 milhões de euros aquém
do que acontecia em 2006.

0 OE para 2014 mantém a orienta-

ção, com uma transferência directa
do Estado de menos 8,5 milhões face
ao previsto inicialmente no ano an-
terior. Estes cortes têm levado à con-

testação de vários agentes do ensino

superior. Hoje, um grupo de acadé-
micos vai protestar junto do Ministé-
rio da Educação e Ciência (ver texto
ao lado), no que é mais um episódio
do clima de tensão entre o Gover-

no e o ensino superior, que levou,
em Novembro, o CRUP a anunciar
um corte de relações com a tutela.

Depois disso, os reitores acaba-
riam por ser recebidos pelo ministro
da Educação e Ciência e pelo primei-
ro-ministro, Pedro Passos Coelho.
Apesar do espírito de colaboração,
o CRUP divulgou um comunicado,
já depois desse encontro, salientan-
do que esperavam que o Governo já
tivesse acolhido "formalmente" a
"razoabilidade" das preocupações

dos reitores, "o que até agora não
se verificou".

30%
é a quebra contabilizada
no financiamento por aluno
no ensino superior nos últimos
seis anos. Descida é maior
nas universidades

Uma calculadora para
o ministro Nuno Crato
Samuel Silva
É uma medida "simbólica", mas que
pretende sublinhar a "indignação"
que atinge os professores e investi-
gadores do ensino superior. Contra
a forma "pouco cortês" como o Go-
verno tem tratado o sector, cerca de

uma centena de académicos protes-
tam hoje no Ministério da Educação
e Ciência (MEC). E levam uma máqui-
na calculadora para que o Governo
"faça bem as contas" e possa ainda

repor os 42 milhões de euros corta-
dos "em excesso" aos orçamentos
das universidades e institutos poli-
técnicos este ano.

A acção esteve marcada para a se-

mana passada, mas acabou por ser
adiada devido ao funeral de Eusébio.
0 percurso do cortejo fúnebre incluía

uma passagem pela Avenida 5 de Ou-

tubro, em Lisboa, onde está sediado
o MEC, pelo que os organizadores da
iniciativa decidiram mudar a data.
"Eram dois registos muito diferen-
tes", justifica José Emílio Ribeiro,
membro do Conselho Geral da Uni-
versidade de Lisboa e investigador
coordenador do Centro de Física das

Interacções Fundamentais no Insti-
tuto Superior Técnico, que é um dos

promotores da iniciativa.
O protesto está marcado para as

16h e cerca de 100 pessoas mani-
festaram a sua intenção de estarem
presentes junto do ministério. Os res-

ponsáveis por esta iniciativa pedem
ainda a quem se juntar ao protesto
que o faça de traje académico ou fato

escuro. Serão sobretudo professores

de universidades e politécnicos no

topo das respectivas carreiras quem
vai marcar presença, mas represen-
tam apenas uma parte dos mais de
500 docentes e investigadores que
assinaram um manifesto em que é

contestada a política do Governo.
Na carta dirigida a Nuno Crato, os

signatários exigem que o Governo
"garanta, sem demora, às institui-
ções, os montantes cortados em ex-
cesso" e lembram que o ensino su-

perior é um "sector estratégico para
o desenvolvimento do país e para a
saída da crise, já tão fustigado por
cortes orçamentais ao longo dos úl-
timos anos".

Em causa estão as verbas previs-
tas no Orçamento do Estado (OE) de
2014 para o ensino superior e que,
segundo este grupo de professores,
representam um corte em excesso de
42 milhões de euros no conjunto dos

orçamentos das universidades e ins-
titutos politécnicos. É por isso que,
juntamente com a carta, vão também
entregar uma calculadora, que per-
mita ao Governo corrigir o que con-
sideram um "erro matemático" na
lei do OE 2014, na fixação dos mon-
tantes que irão ser cortados nos or-
çamentos das instituições do ensino

superior, em resultado dos novos cor-
tes salariais aprovados pelo Governo.

"Se tal correcção não for realiza-
da, estar-se-á, para todos os efeitos,
perante um confisco arbitrário de 42
milhões de euros no conjunto dos

orçamentos daquelas instituições,
com graves prejuízos para a sua ac-

tividade", defendem na carta.
O "corte duplo", como já classi-

ficou o presidente do Conselho de
Reitores das Universidades Portugue-

sas, que se soma a um corte de 15

milhões acordado previamente pela
tutela e pelas instituições na fase de

negociação do OE, é apenas "uma
gota de água" que fez transbordar o

copo, diz José Emílio Ribeiro. O que
realmente motiva os investigadores
é a "forma desrespeitosa como a uni-
versidade está a ser tratada" pelo Go-

verno, que tem tomado decisões sem
ouvir o sector e sem ter em conta o

seu estatuto de autonomia.

N uno Crato continua a ser
contestado no ensino superior


