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É um Orçamento acomodado
e sem medidas inovadoras
que possibilitem alterar a situação
anémica da economia nacional.

Luís Marques Guedes Líder Parlamentar do PSD

Este OE é pior que insuficiente. É um
orçamento preocupante que vai conti-
nuar a pôr em causa a qualidade da
educação em Portugal, sendo incapaz de
atenuar a grave crise que afecta o sector.
Mário Nogueira Secretário-geral da Fenprof

Mais uma vez, assistimos a um OE que
procura equilibrar as contas públicas
à custa da receita fiscal e, portanto,
mais esforço dos contribuintes, em vez
da redução da despesa do Estado.
José Manuel Rodrigues presidente do CDS/PP-Madeira

SEGURANÇA SOCIAL

Subsídios não
acompanham subida
do desemprego
OGovernosubiuaprevisãodedesempregoparaopró-
ximo ano,apontando agora para uma taxa de 7,6%,
no entanto,as estimativas de crescimento do Ministé-
rio para o próximo ano não acompanhama evolução
crescentedodesemprego,apontadoapropostadoOE
paragastosde1.779milhõesdeeuroscomsubsídiode
desemprego, o equivalente a um aumento de apenas
1,6%. E para este ano, numa altura em que a taxa de
desempregoseencontranos7,9%,oExecutivoestima
umcortede4,2%nossubsídiosdedesemprego.Aapa-
rente contradição pode ser explicada pelo facto de as
regras de atribuição serem mais apertadas,perdendo-
seporexemploodireitoàajudaquandoserecusauma
proposta de emprego.Mas pode também presumir-se
que o desemprego de longa duração está a aumentar,
ou seja as pessoas perderam o direito ao subsídio mas
não regressaram ao mercado de trabalho. Os gastos
com subsídio de doença vão aumentar 3,3% face a
2007nas contas da equipa deVieira da Silva,que pre-
vê uma despesa de 480,2 milhões de euros. Os novos
incentivos à natalidade,vão traduzir-se num aumento
de custos de 102,4 milhões no próximo ano, que so-
bem 15,4% para um total de 769,1 milhões. SD

Vieira da Silva | A dotação para
subsídio de desemprego cresce
1,6%, depois se estimar uma
quebra de 4,2% em 2007.

EDUCAÇÃO/ENSINO SUPERIOR

Ministério da Educação
trava cortes na despesa
com pessoal
Por cada 100 euros que o Ministério
daEducaçãoprevêgastarnopróximo
ano,77,6 euros serão absorvidos por
ordenados, menos três euros do que
em 2007.Apesar desta redução do
pesorelativodasdespesascompessoal,
averdadeéque,emtermosnominais,
o cortede64milhõesdeeurosprevis-
to para 2008 fica longe dos 349,4 de
redução concretizados este ano.

A ministra Maria de Lurdes Ro-
drigues já tinha definido como prio-
ridadeareduçãodo“excessivo” peso
dasdespesascompessoal.Daíque,no
OE/07,tivesseapresentadoumacor-
te de 7% nos gastos com salários, si-
tuando o seu peso relativo nos 80%. Ora,
para o próximo ano o ME consegue redu-
zir esse peso relativo para os 77,6%,mas à
conta do aumento global da despesa e não
através da continuação do esforço de redu-
çãodosgastoscompessoal.Istoporqueesse
corte vai situar-se apenas em 1,4%, contra

os 7% apresentados no último OE.
Noensinosuperior,asuniversidadesvão

poder reafectar pessoal docente e não do-
centeeredistribuirrecursosorçamentaisen-
tre unidades orgânicas, até aprovarem os
novos estatutos que vão surgir no âmbito
do novo regime jurídico. CFM/GO

Mariano Gago |
Ministro do ES permite
que Universidades
redistribuam
recursos orçamentais.

Maria de Lurdes
Rodrigues | Ministra da
Educação reduz peso da
despesa com pessoal
para 77,6%.

Arevisãoglobaldoqua-
dronormativoassocia-
do ao licenciamento
dasactividadesempre-
sariais,comadesmate-
rialização e simplifica-
çãodosprocessos,éum
dos principais objecti-
vos estratégicos do Mi-
nistério da Economia e

Inovação para o próximo ano. Refor-
çaracaptaçãodeinvestimentodirec-
to estrangeiro e os apoios à interna-
cionalizaçãodasempresasportugue-
sas são outras das ambições de Ma-
nuelPinho.Comumadespesatotalsu-
periora735,7 milhões de euros (mais
23,6% face à execução de 2007), cor-
respondente a0,4%doPIB e 1,3%da
despesa da Administração Central, o
MEIvaiestarem2008concentradoem
aumentar a assistência às empresas,
atravésdeum novosistemadeacom-
panhamento personalizado. TF

Economia

Licenciamento
empresarial mais fácil
é o “grande” objectivo

Manuel
Pinho

O MinistériodasFinan-
çasvoltouaverosseus
cofres reforçados, ten-
do agora ao seu dispor
18,106 mil milhões de
euros, um crescimento
superior a mil milhões
de euros, face àdespe-
sa estimada para este
ano.SegundooOEpara

2008, as medidas de contenção ao
abrigo do Programa de Reestrutura-
çãodaAdministraçãoCentraldoEsta-
do(PRACE) irãoreduzirem2% –pou-
co mais de 10 milhões de euros – as
despesasdefuncionamentodestemi-
nistério. No próximo ano as priorida-
des de Teixeira dos Santos continua-
rãocentradasna“melhoriadoproces-
soorçamental”,“simplificaçãodosis-
tema tributário”, “combate à fraude
e evasão”, devendo ainda implemen-
taraRedeIntegradadeGestãodos Re-
cursosdo Estado, ou RIGORE. FPC

Finanças

PRACE reduz em 2%
despesas
de funcionamento

Fernando
Teixeira dos
Santos

A despesa total conso-
lidadadoMinistérioda
Justiça apresenta um
crescimento de 7,9%,
correspondenteacerca
de102,3milhõesdeeu-
ros, traduzido num au-
mento da despesa do
subsector Estado no
montante de 37,1 mi-

lhões de euros. No subsectordos ser-
viços e fundos autónomos, a despesa
naJustiçaapresentaum crescimento
de10,4%.Naproposta,oExecutivoex-
plica que relativamente ao subsector
Estadooacréscimodadespesadefun-
cionamento,édevidoaoaumentodas
receitas consignadas ao sistema de
justiça.Nopróximoanoseráaindare-
forçada a política de investimento no
SistemaJudicialmediantereforçoem
cerca de 98% do orçamento de
PIDDACdaDirecção-GeraldaAdminis-
tração daJustiça. ATP

Justiça

Reforço
do investimento
do Sistema Judicial

Alberto
Costa

O Ministério dos Negó-
ciosEstrangeirosiráso-
frerumcortede7,1%no
seu orçamento para
2008, passando a sua
despesa total a 338,7
milhõesdeeuros,oque
oGovernojustificacom
o fim da presidência
portuguesa da UE. Luís

Amado vai executar, por outro lado,
menos 8,1 milhões face ao que tinha
inscrito no Orçamento deste ano. O
OE/08explicaqueasdespesasdefun-
cionamento,novalorde256,6milhões
de euros, descem 11,6% devido àcon-
tenção defendida pelo Governo e em
resultadodoPRACE.Ossistemasdein-
formação e gestão documental e o
equipamentodeembaixadas,consula-
dosecentrosdelínguaportuguesapro-
vocarão um aumento de 15,1%dosin-
vestimentosdoMNE,queem2008se-
rãode12,2 milhõesdeeuros. MP

Negócios
Estrangeiros
Fim da presidência
da UE explica
corte de 7,1%

Luís
Amado

O Ministério da Admi-
nistração Interna vai
manter praticamente
inalterada a despesa
consolidada face a
2007. A proposta é de
1,69 mil milhões de eu-
ros, menos 0,7% face
aos 1,7 mil milhões no
anopassado.NesteMi-

nistério, que reúne as forças de segu-
rança, o subsector do Estado tem um
peso de 1,61 mil milhões. O subsector
dosserviçose fundosautónomosfica
com umaparcelade130,6milhõesde
euros,mais90,1%. Ajustificaçãopara
este aumento deve-se essencialmen-
teàAutoridadedeProtecçãoCivilque
tem uma verba afecta de 109,5 mi-
lhões, visto o organismo, que sucede
oServiçoNacionaldeBombeirosePro-
tecção Civil, ter sido inserido nos ser-
viçosautónomosdoMinistério,repre-
sentando o seu valormaiselevado. IA

Administração
Interna
Orçamento
praticamente
inalterado em 2008

Rui Pereira


