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Universidades que pedem mais
verbas têm "generosos excedentes"
A questão é colocada pelo presidente do
Sindicato Nacional do Ensino Superior
e já tinha deixado dúvidas às Finanças
quanto à transferência de reforços
exigidos pelas instituições

Ensino superior
Samuel Silva

As instituições de ensino superior es-
tão a ultimar as contas que lhes vão

permitir receber, ainda este mês, os

reforços orçamentais que têm vindo
a exigir e que as levaram a manter,
no último mês, um braço-de-ferro
com o Governo. Com o processo a
ser ultimado, o presidente do Sin-
dicato Nacional do Ensino Superior
(Snesup), Gonçalo Velho, coloca
porém em causa estes reforços fa-
ce aos excedentes orçamentais que
têm vindo a ser acumulados por al-

gumas das maiores universidades
públicas.

Das 37 instituições de ensino supe-
rior público, 23 (62%) apresentaram
um resultado corrente (diferença en-
tre receitas e despesas) positivo em
2016. Em 11 desses casos o superavit
é superior a um milhão de euros e
há três universidades que dão par-
ticularmente nas vistas nesta con-
tabilidade: a Universidade Nova de
Lisboa, com 14,4 milhões de euros,
e as universidades de Coimbra e
Lisboa com superavits acima de 19

milhões de euros.
Os números em que o PÚBLICO

se baseia são disponibilizados pu-
blicamente pela Direcção-Geral do

Orçamento e dizem respeito a 2016.
As contas finais de cada instituição
em 2017 ainda não são públicas. O
excedente orçamental de cada ano
resulta num valor acumulado, o sal-

do de gerência, que, por exemplo,
na Universidade do Porto, ultrapassa
os 100 milhões de euros, na Universi-

dade de Lisboa chega aos 94 milhões

e, na Universidade de Coimbra, aos
50 milhões.

O Ministério das Finanças tem
acesso aos excedentes orçamentais
de cada instituição e este quadro
causou alguma surpresa na equipa
de Mário Centeno numa altura em
que as universidades exigiam refor-

ços orçamentais de 11 milhões de eu-
ros relativos ao aumento de encargos
com pessoal ao longo do ano passa-
do motivados por várias alterações
legislativas.

Desde o início do mês passado, as

instituições têm mantido um braço-
de-ferro com as Finanças depois de
terem recebido um despacho do se-
cretário de Estado do Orçamento,
João Leão, que recusava os reforços
orçamentais pedido pelas institui-

ções para fazer face aos aumentos
de encargos com pessoal ao longo
do ano de 2017.

Apenas as instituições que esta-
vam em piores condições financei-
ras receberam os reforços exigidos
- num total de três milhões de eu-
ros. As restantes foram autorizadas
a utilizar saldos de gerência, com
dispensa do cumprimento da regra
do equilíbrio orçamental.

"Deve o Governo pagar para as
universidades continuarem a acu-
mular generosos excedentes e re-
cusarem-se a converter bolsas em
contratos?", questiona o presidente
do Snesup, que tem tomado várias

posições públicas de crítica à acu-
mulação de excedentes orçamentais
por parte das universidades.

O dirigente sindical lembra que

o sistema de ensino superior em
Portugal tem "graves problemas de

precariedade, assimetria e existe a
maior sobrecarga sobre as famílias"
entre os países da Organização pa-
ra a Cooperação e Desenvolvimento
Económico ou Económico (OCDE).
"Tudo isto tem de ser pensado",
defende.

As dúvidas de Luísa Cerdeira,
investigadora da Universidade de
Lisboa, especializada em financia-
mento do ensino superior, vão no
mesmo sentido: "por que vemos
instituições que, tendo estes saldos,
não investem no rejuvenescimento
do seu corpo docente?", questiona,
apontando a "estagnação e o enve-
lhecimento" do quadro de professo-
res das universidades como "um dos

seus principais problemas".
Tanto Luísa Cerdeira como Gon-

çalo Velho sublinham, porém, que
apesar do desequilíbrio nas contas
das instituições, o quadro geral do
ensino superior nacional é de subfi-
nanciamento. Os últimos relatórios
Education ata Glance, publicados pe-
la OCDE, colocam Portugal como um
dos países onde o Estado menos in-

veste no ensino superior, destinando
ao sector apenas 0,8% do PIB.

A existência destes saldos deve,
porém, ser vista com prudência,
uma vez que parte deste dinheiro
são verbas consignadas a projectos
que estão em curso. Por exemplo,
fundos europeus já recebidos para
projectos de investigação que ainda
estão a decorrer, ou receitas próprias
de vendas de serviços (como estudos



ou avaliações) que as instituições já
receberam, mas cujo trabalho está
anda em execução e ainda vai produ-
zir despesa até à sua conclusão.

"Verbas estão consignadas"
Por isso, o reitor da Universidade do

Porto, Sebastião Feyo de Azevedo,
sublinha que os saldos orçamentais
das universidades não são semelhan-
tes aos saldos orçamentais da con-
tabilidade de uma empresa. "Esse é

o nome técnico, mas na prática são

disponibilidades e dizem respeito a
verbas que já estão consignadas",
esclarece.

A verba que, de facto, correspon-
de a poupanças das universidades
é "reduzida", garante o mesmo
responsável e tem sido usada "de
forma judiciosa" pelas instituições,
permitindo criar uma "almofada"
para resolver problemas, alguns dos

quais motivados por atrasos de ins-

tituições públicas como a Fundação
para a Ciência e Tecnologia.

Depois de, no início da semana,
o ministro da Ciência e Ensino Su-

perior, Manuel Heitor, ter voltado
a prometer que o acordo para a le-

gislatura com as instituições - que
garante reforços orçamentais sem-

pre que haja alterações legislativas
com impacto nas suas contas - é

para manter "na íntegra" , as insti-

tuições têm estado, no últimos dias,
a acertar contas para confirmar a es-

timativa de 8 milhões de euros apre-
sentada ao Governo.



O valor foi apurado tendo por ba-
se as estimativas orçamentais feitas

em Agosto. Neste momento, com
as contas de 2017 já encerradas, as
contas das necessidades de reforço
orçamental tiveram que ser refeitas
tendo em conta esses valores finais.
Esse processo tem decorrido des-
de terça-feira, mas está ainda algo
atrasado nas maiores instituições,
sobretudo nas universidades clássi-

cas que, por estarem divididas em
faculdades, têm que confirmar as

contas de cada unidade orgânica,
devendo prolongar-se nos primei-
ros dias da próxima semana.
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Faltam 9 milhões de euros
aos orçamentos de 2018

"Este ano vai ser mais delicado". O
desabafo é do presidente do Conse-
lho de Reitores das Universidades

Portuguesas (CRUP), Fontainhas
Fernandes e tem por base o facto do

orçamento do ensino superior para
2018 ter nove milhões de euros a me-
nos do que as necessidades do sector.

Quando a Direcção-Geral do Or-

çamento comunicou, em Agosto do

ano passado, às instituições de ensi-
no superior a dotação que lhes estava
destinada no Orçamento do Estado

para o ano seguinte, ainda não estava
definida de que forma iria processar-
se o descongelamento das carreiras
na função pública.

Por esse motivo, os orçamentos
para 2018 então apresentados pelas
universidades ainda não contabiliza-
vam esses gastos acrescidos com os

seus docentes e funcionários. Este é

um procedimento comum no ensino

superior. As contas das instituições
são feitas com base nas dotações do
Estado comunicadas em Agosto. São,

por isso, um exercício contabilístico,
mas não são o orçamento real das
universidades e politécnicos.

O CRUP ainda não fechou a sua es-

timativa dos impactos das progres-
sões nas carreiras da função pública
nos orçamentos das universidades.
As contas feitas pelo Sindicato Nacio-
nal do Ensino Superior (Snesup) - e

que já tinham sido apresentados pelo
jornal i em Novembro - apontam, no

entanto, para um acréscimo de cus-
tos na ordem dos 8,5 milhões de eu-
ros em 2018, dos quais 6,5 milhões de

euros são relativos às universidades
e os restantes aos politécnicos. Estes
números têm já em conta a progres-
sividade do descongelamento que
foi estabelecida como norma pelo
Governo.

A esta verba há ainda que acrescen-
tar o impacto de um novo aumento
do salário mínimo nacional que, ain-
da que seja considerado "residual"

pelo presidente do CRUP, implicará,
no conjunto das instituições públi-
cas de ensino superior, um aumento
dos gastos com pessoal na ordem dos

500 mil euros ao longo deste ano.
Ou seja, faltam nos orçamentos

das universidades e politécnicos
para 2018 nove milhões de euros, o

que implicará uma nova negociação
com o ministro da Ciência e Ensino

Superior, Manuel Heitor, sob o olhar
do Ministério das Finanças.

"Desta vez há mais factores em jo-
go e seguramente será mais exigen-
te", comenta, por isso, o presidente
do CRUP. Os aumentos de encargos
com pessoal no ensino superior vão
ainda subir mais ao longo do ano,
quando for conhecida a extensão
do programa de regularização ex-
traordinária dos vínculos precários
na Administração Pública no sector.
Neste momento, as comissões paritá-
rias estão a analisar, caso a caso, os

quadros de pessoal das universida-
des e politécnicos para perceberem
quais os funcionários em condições
de serem abrangidos pelo programa
de regularização de precários.

Há ainda uma outra "incógnita",



chama-lhe Fontainhas Fernandes: as

contratações de 3000 bolseiros de in-

vestigação, através do novo diploma
de emprego científico. Alei estabele-
ce que, num primeiro momento, será

a Fundação para a Ciência e Tecno-
logia a assumir o encargo com esses

novos vínculos, mas ainda não está
definido em que moldes serão feitas
as transferências para as contas das
universidades.

Haverá novas negociações de
Manuel Heitor com Finanças


