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DANIEL ROCHA

Universidades reclamam mais 
70 milhões de euros para orçamentos

O Governo anunciou na semana passada uma dotação orçamental para 2015 de 950 milhões de euros

As universidades públicas reclama-

ram ontem um reforço de 60 a 70 mi-

lhões de euros nas transferências do 

Estado para o próximo ano, de forma 

a poderem submeter os seus orça-

mentos até ao prazo legal, que ter-

mina no fi nal da semana. A diferen-

ça prende-se com as consequências 

das recentes decisões do Tribunal 

Constitucional (TC), que chumbou 

as reduções dos vencimentos dos 

salários dos funcionários públicos 

que o Governo queria ver aplicadas, 

o que implicará um aumento de cus-

tos fi xos para as instituições de ensi-

no superior.

Em conferência de imprensa, o 

Conselho de Reitores das Universi-

dades Portuguesas (CRUP) anunciou 

que os orçamentos das universidades 

para o próximo ano vão ser prepara-

dos tendo em conta uma estimativa 

de gastos com pessoal que contraria 

as determinações da Direcção-Geral 

do Orçamento (DGO). Numa circular 

enviada às instituições, aquele orga-

nismo tutelado pelo Ministério das Fi-

nanças tinha defi nido que a previsão 

deveria ser feita tendo em conta os 

gastos com pessoal no início de 2014.

Todavia, uma vez que esses valores 

dizem respeito a vencimentos dos 

funcionários públicos com cortes 

que entretanto foram chumbados 

pelo Tribunal Constitucional, as 

universidades decidiram contrariá-

lo. “A circular da DGO corresponde a 

um cenário que é impossível, porque 

já lhe passaram por cima duas deci-

sões do TC, pelo que não podemos 

manter o cenário com os cortes que 

vigoraram de Janeiro a Maio”, ilustra 

o reitor da Universidade de Coimbra, 

João Gabriel Silva.

A previsão, de acordo com as re-

gras da DGO, implicaria um erro na 

estimativa de custos de “8% a 10%”, 

pelas contas do reitor da Universida-

de de Lisboa, António Cruz Serra, o 

que corresponde a 60 a 70 milhões 

de euros por ano no sistema univer-

sitário. A decisão do CRUP implica 

que as universidades lancem os seus 

orçamentos para o próximo ano com 

previsões de despesas com pessoal 

que já vão ter em conta os refl exos 

da decisão do tribunal, aumentando 

os seus gastos.

Isso implica que os orçamentos 

tações do Estado para as universida-

des de 60 a 70 milhões de euros — no 

sector politécnico, podem chegar a 

20 a 25 milhões.

“Não apresentaremos um orça-

mento que todos sabemos que é um 

orçamento a fazer de conta”, garante 

Cruz Serra. “Nós queremos cumprir 

os orçamentos, mesmo quando são 

muito difíceis. Se todos os sectores 

da administração pública tivessem 

cumprido os orçamentos, o país 

não estava no estado em que está”, 

completa o reitor da Universidade 

de Coimbra.

A decisão do TC é para “cumprir 

religiosamente”, segundo o presi-

dente do CRUP, António Rendas, 

revelando também que essa questão 

foi colocada por carta ao secretário 

de Estado do Ensino Superior, solici-

tando “informação adicional” sobre 

a forma de elaboração dos orçamen-

tos para 2015.

“Ainda é possível que o secretário 

de Estado nos transmita uma men-

sagem clarifi cadora relativamente a 

esta matéria”, afi rmou Rendas ao PÚ-

BLICO, sem esconder a “grande pre-

ocupação” com a discrepância agora 

denunciada pelos reitores. “A experi-

ência já nos tem ensinado que esses 

reforços nunca são o que correspon-

de às nossas necessidades”, defende.

O presidente do CRUP recorda o 

caso que está ainda a ser ultrapassa-

do relativo ao Orçamento do Estado 

(OE) deste ano. Também por conta 

de uma decisão do TC, as universida-

des precisam de mais 60 milhões de 

euros para pagarem os vencimentos 

até ao fi nal do ano e o Governo ainda 

não fez nenhum reforço orçamen-

tal, estando os gastos a ser assumidos 

com verbas próprias das instituições. 

Por resolver está também o caso dos 

30 milhões de euros cortados “em 

excesso” no OE 2014.

Esse problema volta agora a assu-

mir relevo, uma vez que o orçamento 

para o próximo ano tem como pon-

to de partida a verba inscrita no OE 

anterior, sem a reposição do erro 

de 22,7 milhões de euros entretan-

to assumido pelo Governo. Por isso, 

o CRUP também enviou uma carta 

ao primeiro-ministro, Pedro Passos 

Coelho, solicitando a sua interven-

ção “no sentido de garantir que na 

dotação das universidades no OE de 

2015 se mantenha a correcção rela-

tiva ao erro identifi cado pelo CRUP 

no OE 2014”.

Prazo para apresentação das contas termina na sexta-feira e chumbos do Tribunal Constitucional 
obrigam a reforço das dotações para permitir pagar vencimentos dos funcionários públicos

Ensino superior 
Samuel Silva

fi cariam desequilibrados, com des-

pesas superiores às receitas — o Go-

verno anunciou na semana passada 

uma dotação orçamental para 2015 

de 950 milhões de euros para todo 

o sistema de ensino superior, o que 

corresponde a um corte de 1,5% face 

ao ano anterior. Esta diferença tor-

naria impossível a sua submissão na 

sexta-feira, data em que termina o 

prazo legal, uma vez que a platafor-

ma da DGO não aceita orçamentos 

defi citários.

A alternativa para viabilizar as con-

tas das universidades para o próximo 

ano seria a existência de um reforço 

de receita de igual valor, que teria 

que passar por um aumento das do-
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António Cruz Serra, reitor da
Universidade de Lisboa, diz que
caso seguissem a norma da DGO,
as instituições precisariam mais
tarde de uma reposição de 45
milhões de euros.

Paulo Alexandre Coelho

Os reitores não vão cumprir as
instruções das Finanças para o
Orçamento de Estado para 2015
(OE/2015), ao submeterem a despe-
sa da massa salarial com os cortes
de 2011, que ainda não estão em vi-
gor. Além disso, os reitores – que
enviaram ontem uma carta ao pri-
meiro-ministro a “apelar” atenção
para a sua situação financeira – di-
zem serem necessários mais cerca
de 100 milhões de euros para o fun-
cionamento universidades em 2015.
De acordo com a circular da Direc-
ção Geral do Orçamento (DGO), os
serviços públicos devem submeter
o OE/2015, até sexta-feira, tendo
como base a massa salarial referen-
te ao mês de Maio, quando ainda es-
tavam em vigor os cortes agrava-

dos que foram chumbados pelo Tri-
bunal Constitucional. Cortes que
deverão ser substituídos, em Se-
tembro, pelas reduções salariais de
2011, ou seja, 3,5% a 10% para re-
munerações acima dos 1.500 euros.
Por isso, ”não tem sentido nenhum
fazer um orçamento com os salá-
rios que não correspondem à reali-
dade”, diz ao Económico o reitor da
Universidade de Lisboa, António
Cruz Serra. Caso os reitores seguis-
sem a norma da DGO dizem que se-
ria necessária, mais tarde, uma re-
posição de 45 milhões de euros
para salários. Desta forma, os reito-
res também evitam o risco de não
verem devolvida a totalidade destas
verbas. É que já este ano os reitores
denunciaram a falta de 42 milhões

de euros, dos quais o Governo só
devolveu 30,7 milhões, uma vez
que utilizou cálculos diferentes.
Além das verbas para 2015, os reito-
res dizem que são necessários mais
30 milhões para pagar salários até
Dezembro. Verbas que o Governo
já prometeu devolver no próximo
Orçamento Rectificativo. Em confe-
rência de imprensa, os reitores vol-
taram ontem a lembrar que as Fi-
nanças, tal como no ano passado,
fizeram um novo corte cego sobre a
dotação orçamental, sem ter “corri-
gido o erro que no ano passado
o Governo assumiu”. Desta vez,
os reitores dizem que ficam a faltar
26 milhões de euros: 19 milhões
para as universidades e sete mi-
lhões para os politécnicos. A.P.

Ensino superior
Reitores não vão cumprir ordens das Finanças



A1

  
Económico Online

 	Audiência 13768

 	País: Portugal

 	Âmbito: Economia, Negócios e Gestão

 	OCS: Económico Online

 
ID: 55351747

 
20-08-2014

Reitores não vão cumprir ordens das Finanças
 

URL:
http://economico.sapo.pt/noticias/reitores-nao-vao-cumprir-ordens-das-
financas_199891.html

 
Reitores não vão cumprir ordens das Finanças 00:05
Os reitores não vão cumprir as instruções das Finanças para o Orçamento de Estado para 2015
(OE/2015), ao submeterem a despesa da massa salarial com os cortes de 2011, que ainda não estão
em vigor.
Além disso, os reitores - que enviaram ontem uma carta ao primeiro-ministro a "apelar" atenção para
a sua situação financeira - dizem serem necessários mais cerca de 100 milhões de euros para o
funcionamento universidades em 2015.
De acordo com a circular da Direcção Geral do Orçamento (DGO), os serviços públicos devem
submeter o OE/2015, até sexta-feira, tendo como base a massa salarial referente ao mês de Maio,
quando ainda estavam em vigor os cortes agravados que foram chumbados pelo Tribunal
Constitucional. Cortes que deverão ser substituídos, em Setembro, pelas reduções salariais de 2011,
ou seja, 3,5% a 10% para remunerações acima dos 1.500 euros.
Por isso, "não tem sentido nenhum fazer um orçamento com os salários que não correspondem à
realidade", diz ao Económico o reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra. Caso os reitores
seguissem a norma da DGO dizem que seria necessária, mais tarde, uma reposição de 45 milhões de
euros para salários. Desta forma, os reitores também evitam o risco de não verem devolvida a
totalidade destas verbas. É que já este ano os reitores denunciaram a falta de 42 milhões de euros,
dos quais o Governo só devolveu 30,7 milhões, uma vez que utilizou cálculos diferentes.
Além das verbas para 2015, os reitores dizem que são necessários mais 30 milhões para pagar
salários até Dezembro. Verbas que o Governo já prometeu devolver no próximo Orçamento
Rectificativo. Em conferência de imprensa, os reitores voltaram ontem a lembrar que as Finanças, tal
como no ano passado, fizeram um novo corte cego sobre a dotação orçamental, sem ter "corrigido o
erro que no ano passado o Governo assumiu". Desta vez, os reitores dizem que ficam a faltar 26
milhões de euros: 19 milhões para as universidades e sete milhões para os politécnicos.
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Universidades precisam de mais 70 milhões de euros para submeter os orçamentos
para o próximo ano
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20 de Agosto de 2014 | por
 
 As universidades públicas reclamaram, nesta terça-feira, um reforço de 60 a 70 milhões de euros nas
transferências do Estado para o próximo ano, de forma a poderem submeter os seus orçamentos até
ao prazo legal, que termina no final da semana. A diferença prende-se com as consequências das
recentes decisões do Tribunal Constitucional (TC), que chumbou as reduções dos vencimentos dos
salários dos funcionários públicos que o Governo queria ver aplicadas, o que implicará um aumento de
custos fixos para as instituições de ensino superior.
 
 Em conferência de imprensa, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) anunciou
que os orçamentos das universidades para o próximo ano vão ser preparados tendo em conta um
estimativa de gastos com pessoal que contraria as determinações da Direcção-Geral do Orçamento
(DGO). Numa circular enviada às instituições, aquele organismo tutelado pelo Ministério das Finanças
tinha definido que a previsão deveria ser feita tendo em conta os gastos com pessoal no início de
2014.
 
 Todavia, uma vez que esses valores dizem respeito a vencimentos dos funcionários públicos com
cortes que entretanto foram chumbados pelo Tribunal Constitucional, as universidades decidiram
contrariá-lo. "A circular da DGO corresponde a um cenário que é impossível, porque já lhe passaram
por cima duas decisões do TC, pelo que não podemos manter o cenário com os cortes que vigoraram
de Janeiro a Maio", ilustra o reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva.
 
 A previsão, de acordo com as regras da DGO, implicaria um erro na estimativa de custos de "8 a
10%", pelas contas do reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, o que corresponde a 60 a
70 milhões de euros por ano no sistema universitário. A decisão do CRUP implica que as universidades
lancem os seus orçamentos para o próximo ano com previsões de despesas com pessoal que já vão
ter em conta os reflexos da decisão do tribunal, aumentando os seus gastos.
 
 Isso implica que os orçamentos ficariam desequilibrados, com despesas superiores às receitas - o
Governo anunciou na semana passada uma dotação orçamental para 2015 de 950 milhões de euros
para todo o sistema de ensino superior, o que corresponde a um corte de 1,5% face ao ano anterior.
Esta diferença tornaria impossível a sua submissão na sexta-feira, data em que termina o prazo legal,
uma vez que a plataforma da DGO não aceita orçamentos deficitários.
 
 A alternativa para viabilizar as contas das universidades para o próximo ano seria a existência de um
reforço de receita de igual valor, que teria que passar por um aumento das dotações do Estado para
as universidades de 60 a 70 milhões de euros - no sector politécnico podem chegar a 20 a 25 milhões.
 
 "Não apresentaremos um orçamento que todos sabemos que é um orçamento a fazer de conta",
garante Cruz Serra. "Nós queremos cumprir os orçamentos, mesmo quando são muito difíceis. Se
todos os sectores da administração pública tivessem cumprido os orçamentos, o país não estava no
estado em que está", completa o reitor da Universidade de Coimbra.
 
 A decisão do TC é para "cumprir religiosamente", segundo o presidente do CRUP, António Rendas,
revelando também que essa questão foi colocada por carta ao secretário de Estado do Ensino
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Superior, solicitando "informação adicional" sobre a forma de elaboração dos orçamentos para 2015.
 
 "Ainda é possível que o secretário de Estado nos transmita uma mensagem clarificadora
relativamente a esta matéria", afirmou Rendas ao PÚBLICO, sem esconder a "grande preocupação"
com a discrepância agora denunciada pelos reitores. "A experiencia já nos tem ensinado que esses
reforços nunca são o que corresponde às nossas necessidades", defende.
 
 O presidente do CRUP recorda o caso que está ainda a ser ultrapassado relativo ao Orçamento de
Estado (OE) deste ano. Também por conta de uma decisão do TC, as universidades precisam de mais
60 milhões de euros para pagarem os vencimentos até ao final do ano e o Governo ainda não fez
nenhum reforço orçamental, estando os gastos a ser assumidos com verbas próprias das instituições.
Por resolver está também o caso dos 30 milhões de euros cortados "em excesso" no OE 2014.
 
 Esse problema volta agora a assumir relevo, uma vez que o orçamento para o próximo ano tem como
ponto de partida a verba inscrita no OE anterior, sem a reposição do erro de 22,7 milhões de euros
entretanto assumido pelo Governo. Por isso, o CRUP também enviou uma carta ao primeiro-ministro,
Pedro Passos Coelho, solicitando a sua intervenção "no sentido de garantir que na dotação das
universidades no OE de 2015 se mantenha a correcção relativa ao erro identificado pelo CRUP no OE
2014".
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