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Vida Sindical

PROPOSTAS DE
ALTERAÇÃO À
PROPOSTA DE
LEI N.º 156/XIII
V

ENSINO SUPERIOR

jul/ago/set e out/nov/dez 2018

em o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), abreviadamente designado por SNESup, apresentar as suas
propostas de alteração à proposta de Lei 156/
XIII, relativa ao Orçamento do Estado para
 HVSHFLȴFDPHQWH UHODFLRQDGDV FRP R
Ensino Superior e Ciência.
A nossa proposta parte de uma apreciação prévia na generalidade, sendo seguida de
propostas concretas relativas ao articulado
da referida proposta de Lei.

I. NA GENERALIDADE
A proposta do XIII Governo para a Lei de Orçamento de Estado para 2019 (LOE 2019) prevê um acréscimo de 434,2 milhões de euros
(M€) na diferença de despesa total consolidada entre a estimativa executada para 2018 e
o orçamentado para 2019 no Programa Orçamental 10 - Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior (+18,6% face a 2017 – Quadro IV.10.1
Relatório OE2019).
Contudo, da diferença entre a estimativa
de despesa para 2018 (apresentada no relatório da proposta de LOE2019) e o orçamentado em 2018 (apresentada no relatório da proSRVWDGH/2( SRGHPRVYHULȴFDUDSRVVLbilidade de uma falha de execução em 2018
de 213,5M€.
Na verdade, se compararmos a despesa total consolidada no orçamento para 2018, com
o mesmo referente no orçamento para 2019,
YHULȴFDPRVTXHRacréscimo real é de apenas 220,7M€ (+8,7%).
Os dados fornecidos pelo MCTES demonstram também que esse aumento assenta soEUHWXGR HP UHFHLWDV SURYHQLHQWHV GR ȴQDQciamento europeu nos serviços e fundos autónomos, como se torna evidente na Tabela 1.
Esta característica atravessa toda a atual
OHJLVODWXUD VHQGR TXH R ȴQDQFLDPHQWR

Tabela 1 - Evolução por fonte de receita do subsetor dos SFA, incluindo as Empresas
Públicas Reclassificadas (EPR), com percentagem de aumento face ao ano anterior
(Despesa Total Consolidada)
Evolução
por fonte de
receita

Receitas gerais

Receitas
próprias

Financiamento
comunitário

Transferências
das AP

2019

3%

3%

23%

27%

2018

2%

7%

29%

-7%

2017

5%

1%

19%

17%
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Tabela 2 - Evolução das Despesas com pessoal
Despesas com
pessoal (M€)

Diferença face ao ano
anterior

Diferença face ao ano
anterior (%)

2019

1.545,70

119,40

8%

2018

1.426,30

46,20

3%

2017

1.380,10

99,70

8%

2016

1.280,40

0,20

0,02%

FRQVLGHUDGRV LQVXȴFLHQWHV VH REVHUYDGDV DV
comunitário tem sido a principal razão para o
QHFHVVLGDGHV ȴQDQFHLUDV SDUD D FRQWUDWD©¥R
aumento do orçamento dos Serviços e Fundos
destes doutorados, ainda que pelo índice reAutónomos (SFA), onde se enquadram a Funmuneratório mais baixo (TRU 33). Tomando
dação de Ciência e Tecnologia e os Estabeleciesse valor por referência temos uma despementos de Ensino Superior. Esta fonte de resa de 188,7M€ para a referida contratação de
ceita aumentou 88% desde 2016, num acrés5.100 doutorados. Contudo, é de notar que a
cimo de 210,7M€ entre 2016 e 2019. Na comcontratação de doutorados possuía já uma
paração entre 2018 e a proposta de LOE2019,
despesa que rondaria os 81M€, pelo que o diRFUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDVFRPȴQDQFLDPHQferencial se deve situar em 107M€.
to comunitário é de 84,10M€ (23%).
Dado o aumento considerável que foi
Se o Orçamento de Estado para 2019 aliorçamentado ao longo desta legislatuPHQWD XPD HVSHUDQ©D QXWULGD SRU ȴQDQra (265,5M€) H[LVWHP FRQGL©·HV VXȴFLHQWHV
ciamento europeu, a análise destes dados
para uma política de integração nas carreiras
deve cruzar-se com os dados da Execução
FLHQW¯ȴFDVQXPYHUGDGHLURFRPEDWH¢SUHFDOrçamental de 2017. A falha na execução de
riedade no Ensino Superior.
verbas comunitárias, sobretudo por parte da
As
impedâncias
Fundação para a Ciêncriadas pelos dirigencia e a Tecnologia, detes dos Estabelecimonstra mais uma vez
“Na comparação entre
mentos de Ensino Suos problemas de Orçaperior, atestam debimentos que alimentam
2018 e a proposta de
lidades; a falta de maesperanças que depois
LOE2019, o crescimento
turidade institucional
não se concretizam, em
demonstrada nalguns
particular no programa
das receitas com
concursos e a desvalode Estímulo ao EmpreȴQDQFLDPHQWR
rização a que está sujeiJR&LHQW¯ȴFR
to o Ensino Superior e
Note-se que o aucomunitário é de
Ciência, resultam num
mento da despesa está
84,10M€ (23%)ȋ
duplo desperdício: de
sobretudo direcionaverbas e de pessoas,
do para um crescimennum aparente despreto das despesas de pes]RSHORLQYHVWLPHQWRPXLWRVLJQLȴFDWLYRQD
soal (vide Tabela 2), que se estima crescerem
formação de alto nível, hoje materializada
119M€ (8%). Trata-se de um aumento que em
num coletivo de investigadores, com crédipercentagem é igual à estimada para o OrçaWRVGDGRVDWUDY«VGDSURGX©¥RFLHQW¯ȴFDFRP
mento de Estado para 2017.
grande impacto económico e social, no plano
Note-se que este aumento está sobretunacional e internacional.
do orientado para o programa de EstímuNa verdade, os 265M€ investidos em auORDR(PSUHJR&LHQW¯ȴFRHRREMHWLYRGHFRQmento de despesas de pessoal alimentaram
tratação, em geral temporária, de 5.100 douuma realidade precária, dentro do objetivo
torados. Note-se que os 119,4M€ seriam

12

ENSINO SUPERIOR

jul/ago/set e out/nov/dez 2018

Vida Sindical

de ȊȵH[LELOL]D©¥R GR HPSUHJR FLHQW¯ȴFRȋ
defendida pelo ministro Manuel Heitor. A esmagadora maioria dos contratos realizados
ao abrigo do programa de Estímulo ao EmSUHJR&LHQW¯ȴFRV¥RSUHF£ULRV DWHUPRRXD
termo incerto).
A dotação prevista para transferências de
Receitas Gerais para os Estabelecimentos de
Ensino Superior é de 1.102.921.933,00 €, estando 22M€ abaixo dos valores de 2001
Ȝ ,VWRVLJQLȴFDTXHHPWHUmos de despesa pública direcionada para os
Estabelecimentos de Ensino Superior ainda
não conseguimos recuperar da crise, apresentando-se valores que estão abaixo da realidade de há 18 anos.
Em jeito de comparação podemos observar que tal orientação contrasta seriamente com a evolução registada no número de
alunos matriculados no ensino superior em
2018 (308.489), com acréscimo de 5.893 alunos matriculados face a 2017, e muito superior ao número de alunos matriculados em
2001 (273.530).
O aumento de 63M€ nas Receitas Gerais
WHP GH UHVSRQGHU D SUHVV·HV Y£ULDV QDV GLversas medidas do ministério, em particular nos Estabelecimentos de Ensino Superior,
SRUIRUPDDUHVSRQGHU¢VYDORUL]D©·HVUHPXneratórias, bem como à compensação pela diminuição do valor das propinas.
O impacto de necessidade de aumento nas
Receitas Gerais pela diminuição das propinas deverá situar-se em 10M€ no ano de 2018
(25% do custo total da medida em 2020, que
será de 42.101.987€). Por isso, estranhamos
que o aumento das Atividades com Ensino Superior e Ação Social seja de apenas de 22M€,
o que deixa indiciar uma tensão muito forte
para que se cumpra o Contrato de Legislatura.
Resumindo: o aumento, por todos deseMDGR WHQGR HP FRQWD RV GHVDȴRV TXH R SD¯V
subscreveu no âmbito da estratégia Europa
2020, do número de estudantes inscritos no
sistema de ensino superior, tem como incentivo em 2018, uma verba 2% menor do que
em 2001 apesar de termos mais 13% de alunos ,VWR H[S·H FODUDPHQWH D IRUPD FRPR R
VLVWHPDHVW£SURIXQGDPHQWHVXEȴQDQFLDGR
Uma das consequências da falta de responsabilidade do Estado para com os

€

Estabelecimentos
de Ensino Superior
públicos é o problePD GDV SURJUHVV·HV
remuneratórias dos
GRFHQWHV TXH ȴFD
refém de uma estraW«JLDGHVXEȴQDQFLDPHQWRTXHGHVYDORUL]DDTXDOLȴFD©¥RDYDQ©DGD$V
consequências irão além da deprecia©¥RGDSURȴVV¥RGRFHQWHQR(QVLQR%£sico e Secundário, pois o valor que estaU£HPFDXVD«RGDTXDOLȴFD©¥R RF«OHEUH
ȊHVWXGDUSDUDTX¬"ȋ 
Recorde-se que a despesa com progresV·HV UHPXQHUDWµULDV IRL SUHYLVWD DWUDY«V GH
um inquérito promovido pela Direção Geral da Administração e Emprego Público,
que calculou que a verba necessária para

€
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Ȋ,VWRVLJQLȴFDTXHHP
termos de despesa
pública direcionada
para os Estabelecimentos
de Ensino Superior
ainda não conseguimos
recuperar da crise,
apresentando-se valores
que estão abaixo da
UHDOLGDGHGHK£DQRVȋ

DV SURJUHVV·HV UHPXQHUDWµULDV QDV FDUUHLras universitária e politécnica seria de 17
PLOK·HV GH HXURV 7UDWDVH GH XPD PHGLGD
com um impacto de apenas 1,5% nas receitas provenientes da Administração Central e
que premeia o mérito dos mesmos docentes
e investigadores que se espera que consigam
um extraordinário aumento no angariamenWR GH ȴQDQFLDPHQWR FRPXQLW£ULR SDUD ID]HU
IDFHDRVXEȴQDQFLDPHQWRGRVHWRU(VWHHYHQWXDODXPHQWRGHFDSWD©¥RGRȴQDQFLDPHQWR
comunitário não deve nunca ser entendido
pelo Estado português como uma oportunidade para continuar a sua política de restri©·HV¢FL¬QFLDHDRHQVLQRVXSHULRUPDVVLP
como uma oportunidade de recolocar o país
no caminho do desenvolvimento deste setor.
II. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
a. Proposta de introdução no artigo 4.º
Considerando que à Ciência, Tecnologia e
(QVLQR 6XSHULRU GHYHP VHU GDGDVFRQGL©·HV
equivalentes de funcionamento às atuais dos
ministérios da Educação, Saúde, Planeamento e Infraestruturas e Ambiente, bem como
D QHFHVVLGDGH GH PHOKRULDV QD H[HFX©¥R ȴnanceiras dos diversos Serviços e Fundos Autónomos desta área, é fundamental a exce©¥RGDXWLOL]D©¥RFRQGLFLRQDGDGDVGRWD©·HV
orçamentais para a Fundação de Ciência e
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da Administração Pública (PREVPAP);
Tecnologia e para os Estabelecimentos de En9HULȴFDQGRVH R HOHYDGR YROXPH GH VDOsino Superior.
dos de gerência acumulados por alguns esNote-se que neste momento o universo extabelecimentos de Ensino Superior Públicos
cecionado é muito limitado e apenas referende maior dimensão, em prazos superiores a 4
te a receitas próprias e por transferências da
anos, sendo a sua mobilização permitida pelo
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
artigo 114.º da Lei 62/2007;
(FCT, I.P.), inscritas nos orçamentos dos servi3URS·HVHDVHJXLQWHDOWHUD©¥RGRQ|H
©RVHIXQGRVDXWµQRPRVHGDVIXQGD©·HVGDV
do artigo 31.º:
áreas da educação e ciência, dos laboratórios
3 - Para além do disposto no número anGR(VWDGRHGHRXWUDVLQVWLWXL©·HVS¼EOLFDVGH
WHULRUȴFDDXWRUL]DGDDFRQWUDWD©¥RDWHUPR
LQYHVWLJD©¥REHPFRPRDVLQVWLWXL©·HVGHHQGHGRFHQWHVHLQYHVWLJDGRUHVSDUDDH[HFX©¥R
sino superior e as entidades públicas reclassiGHSURJUDPDVSURMHWRVHSUHVWD©·HVGHVHUYL©R
ȴFDGDVTXHDSUHVHQWHPQRV¼OWLPRVWU¬VDQRV
QR ¤PELWR GDV PLVV·HV H DWULEXL©·HV GDV LQVcustos médios inferiores a € 1.500.000 ou que
WLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHnão recebam transferior públicas, desde que
rências do Orçamento
os seus encargos onedo Estado nem de or“Recorde-se que o
rem exclusivamente reganismos da adminisvalor de despesa
ceitas transferidas da
tração direta e indireFCT, I. P., receitas próta do Estado, e cujas república consignado
prias incluindo a utiliceitas próprias não proaos estabelecimentos
zação de saldos de gevenham de um direito
rência, ou receitas de
atribuído pelo Estado.
de ensino superior é
fundos europeus relatiCom esta proposta
vos a esses programas,
permite-se uma melhode 0,8%, sendo o mais
SURMHWRVHSUHVWD©·HVGH
ria assinalável na exeEDL[RGHWRGDD2&'(ȋ
VHUYL©R
FX©¥R ȴQDQFHLUD GR ȴ5 - Para efeitos da
nanciamento comuniDSOLFD©¥R GR GLVSRVWR
tário quer da Fundação
QRQ¼PHURDQWHULRUDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQR
de Ciência e Tecnologia, quer dos Estabelecisuperior devem, preferencialmente, recorrer à
mentos de Ensino Superior, com baixas reXWLOL]D©¥R GH UHFHLWDV SUµSULDV incluindo a
SHUFXVV·HVDRQ¯YHOGRDXPHQWRGRG«ȴFH
utilização de saldos de gerência.
3URS·HVHDVHJXLQWHDOWHUD©¥RGDDO¯QHDL 
3URS·HVH DLQGD D VHJXLQWH LQVHU©¥R GH
da alínea c) do número 4 do artigo 4.º:
números 6 e 7 no artigo 31.º:
i) P-010- Ciência, Tecnologia e Ensino SuȂ(PFRQMXJD©¥RFRPDVPHGLGDVGHUHperior: medidas M-004 Serv. Gerais Da A.P.
JXODUL]D©¥RGHY¯QFXORVSUHF£ULRVHGHHVW¯PX,QYHVWLJD©¥R &LHQW¯ȴFD GH &DU£FWHU *HUDO
ORDRHPSUHJRFLHQW¯ȴFRDVLQVWLWXL©·HVGHHQe M-016- Estabelecimentos de Ensino Susino superior públicas que apresentem saldos
perior;
de gerência superiores a 10% das suas receitas gerais devem apresentar até 28 de fevereib. Proposta de alteração do artigo 31.º
URGHXPSODQRHVSHF¯ȴFRGHYDORUL]D©¥R
Considerando a precariedade das carreie rejuvenescimento, contemplando a abertura
UDV DFDG«PLFD H FLHQW¯ȴFD QRPHDGDPHQWH
de procedimentos concursais de ingresso nas
HP WHUPRV GRV Y¯QFXORV H FRQGL©·HV GH FRQFDUUHLUDVGRFHQWHVHGHLQYHVWLJD©¥RGRVGRXtratação;
WRUDGRVTXHGHVHPSHQKHPIXQ©·HVQHVWDVLQVTendo em conta a articulação com as meWLWXL©·HVK£PDLVGHDQRVRTXDOWHU£GHHVGLGDVGH(VW¯PXORDR(PSUHJR&LHQW¯ȴFRQRWDUFRQFOX¯GRDW«GHVHWHPEURGHGH
meadamente as previstas pelo Decreto-Lei
Ȃ$VLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRUGHYHP
 FRP DV DOWHUD©·HV LQWURGX]LGDV SHOD
GHVHQYROYHU XP SODQR GH YDORUL]D©¥R GR FRULei 57/2017, bem como o Programa RegulariSRGRFHQWHFRPYLVWDDUHVSHLWDUHPRVU£FLRV
zação Extraordinária de Vínculos Precários
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previstos no art.º 30.º do Decreto-Lei 207/2009
e no art.º 84.º do Decreto-Lei 205/2007, apresentando até 31 de Julho um levantamento do
Q¼PHURGHSURFHGLPHQWRVFRQFXUVDLVQHFHVV£rios ao respeito pelos números e percentagens
de professores de carreira previstos nos estatutos de carreira.
c. Proposta de introdução de art.º 64.º
O Subsídio de Insularidade (no caso da Região Autónoma da Madeira) e a Remuneração Complementar Regional (no caso da Região Autónoma dos Açores), são duas medidas da mais elementar justiça, que permitem
fazer face ao superior nível de preços dos
bens necessários para consumo interno nos
arquipélagos da Madeira e dos Açores.
A sua aplicação aos trabalhadores das insWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRUHFL¬QFLDSHUPLte aumentar a competitividade destes territórios e promover a captação de talento.
$VVLPSURS·HVHDVHJXLQWHLQWURGX©¥RGH
um artigo 64.º:
2VWUDEDOKDGRUHVGDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRUS¼EOLFDVGD5HJL¥R$XWµQRPDGD
0DGHLUDSDVVDPDDXIHULUGRVXEV¯GLRGHLQVXlaridade previsto no art.º 59.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, nas condi©·HVSUHYLVWDVQRVVHXVQ¼PHURVD
2VWUDEDOKDGRUHVGDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQR VXSHULRU S¼EOLFDV GD 5HJL¥R $XWµQRPD
GRV$©RUHVSDVVDPDDXIHULUGDUHPXQHUD©¥R
complementar regional criada pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 1/2000/A, 2/2000/A
H $ QDV FRQGL©·HV DWXDOL]DGDV SHORV
artigos 11.º, 12.º e 13.º do Decreto Legislativo
Regional n.o 6/2010/A.
  $V GHVSHVDV UHODWLYDV ¢ DSOLFD©¥R GR
VXEV¯GLR GH LQVXODULGDGH H GD UHPXQHUD©¥R
complementar regional previstas no n.º1 e n.º
GRSUHVHQWHDUWLJRV¥RVXSRUWDGDVLQWHJUDOPHQWHSHODV5HFHLWDV*HUDLVGR2U©DPHQWRGH
(VWDGRGHVHQGRLQFOX¯GDVQRV2U©DPHQWRV3ULYDWLYRVGDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHrior abrangidas.
d. Proposta de introdução de art.º 163.º
Têm sido apresentadas por várias vezes as
GLȴFXOGDGHVRU©DPHQWDLVGHGLYHUVDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRUQXPTXDGURGHFODUR
VXEȴQDQFLDPHQWR

Recorde-se que o valor de despesa pública consignado aos estabelecimentos de ensino superior é de 0,8%, sendo o mais baixo de
toda a OCDE.
Existem queixas diversas que são transportadas para a opinião pública sobre as faOKDVUHVXOWDQWHVGHVWHTXDGURGHVXEȴQDQFLDmento e que prejudicam a prática pedagógiFDHDLQYHVWLJD©¥R6¥RUHFRUUHQWHVVLWXD©·HV
como a falta de aquecimento no Inverno, ou o
HQFHUUDPHQWRGDVLQVWDOD©·HVGXUDQWHRVSHU¯RGRVGR9HU¥R(PPXLWDVLQVWDOD©·HVQ¥R«
realizada a manutenção necessária, que implica despesas limitadas, como, por exemplo,
a mera reparação de coberturas ou de revestimentos das paredes exteriores, com a consequente degradação dos edifícios e aumento exponencial do valor de despesas de recuperação a fazer no futuro (matéria especialPHQWHUHOHYDQWHQRVHG¯ȴFLRVPDLVDQWLJRV 
'LYHUVDV LQVWLWXL©·HV GH HQVLQR VXSHULRU
são obrigadas a solicitar reforços orçamentais devido a uma sub-orçamentação forçada
e permanente. Contudo, o valor total sub-orçamentado é de dimensão reduzida quando
tido em conta o valor total do orçamento do
PO10 (o valor total necessário ao conjunto de
WRGDVDVLQVWLWXL©·HV«LQIHULRUDPLOK·HVGH
euros, o que contrasta com os valores de saldo acumulados em diversas universidades e
o excedente orçamental do sistema). Os efeitos dessa sub-orçamentação resultam numa
acentuada política de desvalorização com reSHUFXVV·HVVREUHRYDORUGDTXDOLȴFD©¥R
A necessidade de reforços orçamentais
transporta também desequilíbrios territoriais, acentuando disparidades entre o interior e o litoral. Estes reforços não retratam
P£ JHVW¥R PDV DV GLȴFXOGDGHV GH RSHUD©¥R
em territórios com menor densidade populacional.
$VVLP VHQGR SURS·HVH D VHJXLQWH LQWURdução de um artigo 163.º:
3DUDDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRVXSHULRUHP
TXHH[LVWLXQHFHVVLGDGHGHUHIRU©RRU©DPHQWDO
QRDQRGH«LQFOX¯GRHPRU©DPHQWRSULYDWLYRDLQFOXV¥RGRPRQWDQWHLJXDODHVVHUHIRU©RFRPRUHFHLWDSURYHQLHQWHGHWUDQVIHU¬Qcia do Estado.

