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O Governo refreou os seus objecti-
vos na redução das despesas com
pessoal no próximo ano,apesar do
pesodestarubricaemrelaçãoaoPIB
passar de 13,6%, em 2006, para
12,2% em 2008. Em termos abso-
lutos,os númerosconfirmamquea
reforma da Administração Pública
ficou muito aquém do prometido.
O Executivo previa inicialmente
uma quebra no total das despesas
com pessoal de 0,8%, mas afinal
esta rubrica vai crescer 1,3% no fi-
nal deste ano. Para 2008, a equipa
de Teixeira dos Santos preferiu ser
cautelosa e prevê agora umaumen-
to, ainda que ligeiro (0,1%), dos
montantes gastos com remunera-
ções, abonos e pensões.

No OE/07, o Executivo estima-
vamesmoumaquebrade5,1%nos
gastosefectuadoscomasremunera-
ções certas e permanentes dos fun-
cionários públicos, mas os dados
agora conhecidos indicam que as
despesasnãosónãobaixaramcomo
subiram0,5%.Para2008,oGover-
no conta conseguir um redução de
1%. Estes números demonstram

que,afinalo impactodoPrace ficou
longe da fasquia posta pelo próprio
ministro das Finanças. Na entrevis-
ta que concedeu há um ano ao Jor-
nal de Negócios –e por diversas ve-
zes desde então –Teixeira dos San-
tos garantia que“o PRACE,os me-
canismosdemobilidadeearestrição
de novos funcionários era para va-
ler”. Na prática, o PRACE apenas
teveumimpacto“avaler”nasestru-
turas,comumareduçãoem36%do
númerodedirecções-geraise institu-
tos, em 25% dos serviços e divisões
eem24,5%onúmerodedirigentes.
Masistoaindanãosemanifestouao
níveldosfuncionáriospúblicos,ape-
nas1.200estãonamobilidadeespe-
cial (vertextoembaixo).Aonívelda
contenção de entradas verificou-se
umareduçãolíquidade14.792fun-
cionários,entreJaneirode2006eJu-
nho de 2007.Muito longe da redu-
çãodos75milprometidosatéaofi-
nal da legislatura.

A grande aposta do ponto de
vista de poupanças em 2008 pare-
ce passar pelos “abonos variáveis
ou eventuais”, que abrangem, por
exemplo, as despesas de represen-
tação. Depois de um aumento de
7%esteano,oExecutivoprevêum
corte de 10,4.

Despesas vão continuar a subir. Governo quer cortar abonos variáveis em 10%

No próximo ano, os ministérios
contamgastarpoucomaisde16mi-
lhões de euros com os funcionários
colocados ou a colocar em mobili-
dadeespecial.Estevalorémeramen-
te indicativo,uma vezque o Gover-
no não se compromete com qual-
quer meta de redução de funcioná-
rios por via da mobilidade especial.

O Ministério da Justiça e daAd-
ministração Interna estão entre os
que mais verbas destinam à mobili-

dade(3,2milhõesdeeurose1,8mi-
lhões de euros). Mas nas áreas so-
ciais, como a Saúde e a Educação,
tambémfigurammontantes,embo-
ra irrisórios,queconfirmamainten-
ção de colocar o pessoal excedente
em mobilidade especial.

Adispensadefuncionárioséuma
das consequências do programa de
reestruturação da Administração
Central, lançadoem2006,masque
até agora surtiu poucos efeitos em

termos de redução de pessoal. De
acordo como OE,até 30 de Setem-
bro foram colocados em mobilida-
de 1.232 trabalhadores, a maioria
vinda do Ministério daAgricultura
edoex-quadrodesupranumerários.

Embora não avance com qual-
quer meta no OE – o ministro das
Finanças apenas disse que não iria
perder de vista a redução de 75 mil
funcionáriosatéfinalde2009–uma
dasapostasdoGovernoparaopró-

ximoanoéreduzironúmerodefun-
cionários, quer através do PRACE
quer através da saída voluntária.

Énesse sentido que vão as medi-
dasaprovadasestasemanaequevi-
sam incentivar os trabalhadores a
passar voluntariamente para a mo-
bilidade especial. Os funcionários
que saiam para trabalhar no sector
privadoserãocompensadosnasub-
venção mensal que lhes será paga
pelo Estado. RM/RPJ

ONDE O ESTADO
(NAO) CORTA

FUNÇÃO PÚBLICA

Atraso na reforma compromete
redução dos gastos com pessoal

Miguel Baltazar

Evolução das principais despesas do Estado

Rubricas 2007 2008 var(%)

DespesaCorrente 41.099,7 42.325,6 3,0

Despesascom pessoal 13.465,6 13.480,3 0,1

remunerações certas e permanentes 8.310,0 8.229,6 -1,0

abonos variáveis ou eventuais 457,1 409,6 -10,4

segurança social 4.698,5 4.841,2 3,0

Despesadecapital 3.066,3 3.052,0 -0,5

Total dedespesa 44.166,0 45.377,6 2,7

Fonte: proopsta de OE/08. Em milhões de euros

MOBILIDADE ESPECIAL

Ministérios reservam 16 milhões de euros

João Figueiredo | Reforma da AP sob pressão redobrada.

Asdespesascompessoalnão
integram os aumentos sala-

riaisnemosprémiosdedesempe-
nho previstos para 2008. Estas
despesas serão financiadas pela
dotaçãoprovisional,quenopróxi-
mo ano vai disponibilizar600 mi-
lhõesde euros.

Aumentos
e prémios

Aumento das
contribuições
para CGA
Contribuições das universidades
e dos politécnicos passam de 7,5%
para 11% da massa salarial.
Nos restantes casos mantém-se
nos 15%.

Progressões
descongeladas
Descongelamento das
progressões, que passam a
obedecer aos novos critérios
definidos na lei das carreiras,
vínculos e remunerações.

Suplementos
actualizados em 2008
Descongelamento dos
suplementos que serão
actualizados na mesma
percentagem das remunerações.

Outras
medidas


