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MINISTÉRIOS
[ AS DOTAÇÕES VISTAS À LUPA ]

SAÚDE

SNS fica com 7,9 mil
milhões mas hospitais
terão custos controlados
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está autorizado a
gastar7,9 mil milhões de euros no próximo ano,mais
2,9%queaestimativafeitapara2007.Asdespesas to-
tais do Ministério da Saúde em 2008 ascendem a
8.645,6milhõesdeeuros,mais0,9%doqueem2007.
No SNS 72,7% das despesas resultarão da aquisição
de bens e serviços correntes, enquanto os restantes
20,4% se referem a despesas de pessoal. Mas um dos
objectivos principais do Governo é o controlo da des-
pesa no SNS. O Ministério pretende que em 2008 o
crescimento da despesa em medicamentos dispensa-
dos em ambulatório e convenções de meios auxiliares
de diagnóstico não ultrapasse o crescimento da dota-
ção do SNS (2,9%).Para os produtos farmacêuticos e
de consumo clínico que os hospitais públicos tiverem
de comprar o aumento dos gastos é superior em um
ponto percentual,ou seja, este tipo de despesa poderá
crescer no máximo 3,9%. Os hospitais do sector pú-
blico administrativo terão cerca de 4,6 mil milhões de
euros, ficando os do sector público empresarial com
três mil milhões.No foco do Ministério estarão a saú-
de mental e a implementação do novo regime jurídico
para as farmácias, entre outros pontos. MP

Correia de Campos | Ministro da
Saúde quer custos controlados nos
hospitais públicos e promoverá
o programa de saúde mental.

OBRAS PÚBLICAS

Transformação da
Estradas de Portugal
justifica corte de 53%
A transformação da Estradas de Portugal (EP) em so-
ciedadeanónimapossibilitouareduçãodadespesado
Ministério das Obras Públicas em 53,6%, caindo de
969milhõesdeeuros em2007para449,2milhõesno
próximo ano.O decréscimo é explicado pela“não in-
clusãodastransferênciasparaaEstradasdePortugal”,
que ascenderam este ano a 533,2 milhões de euros. A
despesadosubsectordosserviçosefundosautónomos,
noentanto,vaiaumentar14,2%nopróximoanopara
337 milhões de euros. Na ferrovia, o Ministério con-
firma que no próximo ano serão lançados os concur-
sos para a atribuição das parcerias público-privadas
(PPP) da rede deAltaVelocidade.Para o financiamen-
to de estudos e projectos o TGV vai receber 12,5 mi-
lhões.Notransporteaéreo,alémdaconclusãodacons-
trução do aeroporto de Beja, será“dada sequência ao
processo de construção do novo aeroporto de Lisboa,
em articulação com a privatização daANA”. Na ro-
dovia, será no próximo ano dado cumprimento ao
contratodeconcessãoentreoEstadoeaEPtendopor
objectoofinanciamento,a concepção,aconstrução,a
conservação, a exploração e a requalificação da rede
rodoviária nacional. MJB

Mário Lino | As transferências das
Obras Públicas para a Estradas de
Portugal somaram, em 2007, 533,2
milhões de euros.

A despesa total conso-
lidadadosEncargosGe-
rais do Estado (EGE)
apresenta um aumen-
to de 105,6 milhões de
euros (3,2%) em rela-
çãoàestimativadeexe-
cução prevista para
2007. Por agrupamen-
to económico, desta-

cam-se as transferências correntes e
de capital, que constituem dotações
específicas, designadamente nos ter-
mosdaLei de FinançasLocais- atítu-
lodeFundoSocialMunicipal,Fundode
EquilíbrioFinanceiroeParticipaçãono
IRS e daLei das Finanças das Regiões
Autónomas,querepresentam,noseu
conjunto, cerca de 94,8% do total. O
orçamentoparaEGEqueintegraape-
nasosórgãosdesoberaniaeastrans-
ferências nos termos dalei das finan-
çaslocaiseregionais,ascendea3,3mil
milhões, ou seja, 2,%do PIB. ATP

Encargos Gerais
da Nação

Gastos aumentam
em mais 100 milhões

José
Sócrates

A despesa consolidada
do Ministério da Agri-
cultura, doDesenvolvi-
mentoRural edasPes-
cas (MADRP), prevista
na proposta de Orça-
mentodoEstado,vaiul-
trapassar os dois mil
milhões de euros, au-
mentando 4,9% face à

estimativadeexecuçãoparaesteano.
De acordo com a proposta, o MADRP
terá uma despesa total consolidada
prevista de 2,07 mil euros, mais 97,3
milhões de euros do que aestimativa
de execução para 2007. A alteração
mais significativano investimento do
plano é asubidade 255,3% no finan-
ciamentocomunitário, jáabeneficiar
donovoquadrocomunitáriodeapoio
até 2013, para 16,7 milhões. Os servi-
ços e fundos autónomos, financiado-
res do sector, recebem então os res-
tantes1,868 mil milhõesde euros. IA

Agricultura

Impacto sensível
da chegada
dos fundos do QREN

Jaime Silva

Asáreasdahabitaçãoe
reabilitaçãourbanasão
duas das principais
apostas do Ministério
do Ambiente, cujades-
pesa vai aumentar em
9,5%em2008.Deacor-
do com a proposta de
Orçamento do Estado,
a despesa consolidada

vai crescer 13,7% para 613,5 milhões
de euros, face à estimativa de execu-
ção para 2007, no valor de 544,6 mi-
lhões. Os 613,5 milhões de euros pre-
vistosparao próximo ano correspon-
dema1,1%dototaldadespesadaAd-
ministração Central e 0,4% do PIB.
O Instituto daHabitação e daReabili-
taçãoUrbanavaiterdireitoàmaiorfa-
tiadoorçamentodoMinistériodeNu-
nes Correia, num total de 323,6 mi-
lhõesdeeuros, eoterceiro maiorau-
mento(20,9%)dedespesafaceàesti-
madapara2007. TF

Ambiente

Habitação e
reabilitação fazem
orçamento subir

Nunes
Correia

OMinistériodaCultura
verá o seu orçamento
para 2008 aumentar
9,2%, de acordo com a
proposta para o próxi-
mo ano, atingindo os
245,5milhõesdeeuros.
A despesa da Cultura
prevista para 2008 re-
presenta 0,1% do Pro-

duto Interno Bruto e 0,4% da Admi-
nistraçãoCentral,deacordocomapro-
postadeOrçamentodoEstado.OExe-
cutivo prevê que o financiamento na-
cionalparaaCulturaatinjaos54,5mi-
lhõesdeeuros,mais20%doqueopre-
visto naexecução de 2007. Jáo finan-
ciamentocomunitáriocai13,4%,para
os 7,1 milhões de euros. Na proposta
estáprevistaacontinuidade daregu-
lamentação da Lei de Bases do Patri-
mónio,darevisãodalegislaçãodode-
pósito legal e da agilização dos servi-
çosbibliográficos. ATP

Cultura

Despesa aumenta
no próximo ano para
perto dos 250 milhões

Isabel Pires
de Lima

OministériodeSeveria-
no Teixeirairáexecutar
no final do ano menos
96,9milhõesdeeurosdo
quetinhainscritonoOr-
çamentopara2007, cor-
respondendoaumcorte
de4,7%(executa1.949,3
milhões contra2.046,2
milhõesinscritos).Entre

asrubricasquemenosexecutamemre-
laçãoaoinscritodestaca-seadoreequi-
pamentodasForçasArmadas,quetinha
paragastar311,6milhõesdeeuroseape-
nas gastará187 milhões. Para2008, o
GovernorespeitaomapadaLPM–como,
de resto, játinharespeitado em 2007,
masnãoexecutou –eincreve314,4mi-
lhõesdeeuros.JáemdespesasdeSaú-
de, o Ministério daDefesagastou mais
24,9 milhões e em pensões de reserva
mais31milhõesfaceaoorçamentado.A
despesatotalconsolidadadaDefesains-
critapara2008éde2.114,7milhões.AL

Defesa

Severiano contribuiu
com 97 milhões
para redução do défice

Nuno
Severiano
Teixeira


