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PARTE I – Considerandos 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos da alínea d) do artigo 162.º da Constituição da República Portuguesa, a 
Conta Geral do Estado (CGE) deve ser apresentada até ao dia 31 de dezembro do ano 
subsequente ao qual diz respeito, tendo a mesma sido recebida na Assembleia da 
República em 30 de junho de 2021. 

A Comissão de Orçamento e Finanças (COF) remeteu, nos termos legais e regimentais 
aplicáveis, à Comissão de Educação e Ciência (CEC) a Conta Geral do Estado relativa ao 
ano económico de 2020 (CGE 2020), a fim de esta elaborar o competente parecer. 

Tendo a CGE 2020 sido distribuída à CEC, foi nomeada relatora a Deputada Carla Castro, 
do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, em reunião realizada a 7 de junho de 2022.  

A fim de ser elaborado o respetivo parecer nas áreas de competência material da CEC, 
a CGE 2020 encontra-se acompanhada do parecer do Tribunal de Contas «Parecer sobre 
a Conta Geral do Estado de 2020» -, aprovado em 10 de dezembro de 2021 (incluindo o 
«Anexo – Exercício do Contraditório»), do parecer do Conselho Económico e Social – 
«Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020» -, aprovado em 11 de janeiro de 2022, 
e do parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República – 

«Relatório UTAO n.º 5/2022 - Apreciação da Conta Geral do Estado de 2020», datado 

de 28 de março de 2022. 

Para a elaboração deste parecer, foi analisado o documento «Conta Geral do Estado 
2020» e foram tidos em consideração os respetivos anexos, assim como os pareceres  
emitidos. 

O presente parecer sobre a CGE 2020 centra-se exclusivamente sobre os indicadores de 
execução orçamental que compreendem os setores da Educação, da Ciência e do Ensino 
Superior. 

O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) está plasmado na Lei 2/2020, de 31 de 
março [V. Declaração de Retificação n.º 23/2020 - DR n.º 105, de 2020-05-29] e o 
Orçamento Suplementar para 2020 (OS2020) na Lei 27-A/2020, de 24 de julho de 2020. 
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ANÁLISE SETORIAL 

1. No Quadro I observa-se a despesa efetiva consolidada da Administração Central, 
por Programa Orçamental (PO), permitindo uma análise nacional da sua execução, 
tendo uma organização aproximada à estrutura do Governo. 

Quadro I 
 (Quadro 128 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 

 

De acordo com a CGE 2020, no âmbito da Administração Central, a execução da despesa 
representou 89,7% face ao orçamento disponível final, correspondendo à dotação inicial 
acrescida de todas as alterações orçamentais ocorridas ao longo do ano, abatido de 
cativos, contra 93% em 2019 (CGE 2019). 
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De um total de 18 PO’s, sete apresentaram uma execução superior a 85% do orçamento 
disponível final, sendo que o Programa do Ensino Básico e Secundário e Administração 
Escolar (PO14) se destaca com um grau de execução mais expressivo (91,6%), enquanto 
o Programa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (PO13) se fica por um grau de 
execução de 73,7%. 

O Quadro II mostra os limites de despesa financiada por receitas de impostos, fixados 
pelo Quadro Plurianual de Programação Orçamental para 2020-2023. 

Quadro II 
(Quadro 129 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 
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Em relação à despesa financiada por Receita de Impostos, e no que respeita ao 
comportamento de cada agrupamento de Programas, verifica-se que o agrupamento de 
Programas «Social» foi o que evidenciou maior grau de execução, ficando esse facto a 
dever-se, entre outros, à execução do PO14. Neste caso, a execução beneficiou de 
reforços por via da dotação provisional (418,1 M€), essencialmente destinados a 
despesas com pessoal, transferências para a Administração Local no âmbito da 
descentralização de competências e aquisição de manuais escolares 

Quanto ao PO13, a despesa beneficiou de reforço com origem na dotação provisional 
(15,4 M€), destinados a compensar as instituições de ensino superior (IES) públicas pela 
aplicação do artigo 233.º da Lei do OE2020, que determinou a redução do montante das 
propinas a fixar pelas IES públicas, com a consequente diminuição da receita destas 
entidades. 

 

2. De seguida analisa-se de forma mais pormenorizada a execução, por classificação 
económica, dos PO13 e PO14:  

I - Execução do PO13 

Quadro III  
(Quadro 162 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 
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No exercício de 2020 a despesa total consolidada do PO13 – cujo orçamento corrigido 
consolidado foi de 3389,2 M€ – atingiu 2497,6 M€, enquanto a despesa efetiva 
consolidada, excluindo os ativos e passivos financeiros, atingiu 2496,8 M€. Ambas 
equivalem a uma taxa de execução de 73,7%, para a qual contribuíram de forma 
significativa os saldos de gerência integrados nas IES (473,1 M€) e executados em 167,3 
M€, em cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. 

Por grandes agrupamentos económicos, evidenciam-se com maior expressão as 
despesas correntes, correspondente a 86,8% da despesa consolidada. Nesta rúbrica, o 
peso da despesa executada distribui-se, essencialmente, da seguinte forma: 1) Despesas 
com Pessoal, que representam cerca de 70,7% (1532,5 M€); e 2) Transferências 
Correntes, com 15,1% (327,4 M€), relacionados essencialmente com o pagamento de 
bolsas de ação social a suportar pelo Fundo de Ação Social (FAS) em cerca de 126,9 M€, 
o pagamento de Bolsas de Investigação por parte da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT) em aproximadamente 82,2 M€, e a aquisição de bens e serviços com 
287,1 M€ (13,3%). 

Quanto às Despesas de Capital (13,2% da despesa efetiva consolidada), a 
preponderância situa-se nas transferências de capital (61,6%) e ainda nas aquisições de 
bens de capital (38,1% do total). As transferências de capital estão relacionadas com a 
atividade da FCT, com o aumento de financiamento da cooperação e parcerias 
internacionais e o crescimento da despesa no âmbito do emprego científico e 
investigação, e também com a aumento da participação portuguesa e comunitária junto 
de entidades fora das Administrações Públicas. 

Quanto às aquisições de bens de capital, que alcançaram 330,9 M€, o destaque vai para 
a recuperação de edifícios que tem vindo a ser conduzida pelas IES. 

Feita uma análise da execução por medidas, e de acordo com o documento em análise, 
evidencia-se a concentração da despesa nas medidas relativas à «Educação» (79% da 
despesa não consolidada), das quais se destaca a medida Estabelecimentos de Ensino 
Superior (65%). Já a medida relativa aos «Serviços Gerais da Administração Pública — 
Investigação científica de caráter geral» surge em segundo lugar na estrutura da despesa 
em 2020, com 19,8%. 

A execução relacionada com as medidas de contingência referentes à pandemia de 
COVID-19 teve um peso de 0,6% na estrutura da despesa, ascendendo a 27 M€. 

Foram ainda identificados mais 3,3 M€ na execução nos sistemas orçamentais centrais, 
reportados fora das medidas COVID-19, perfazendo assim 30,3 M€, com um peso de 
0,7%. 
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Quadro IV 
(Quadro 164 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 

 

 

A CGE 2020 destaca a intervenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) no que respeita às bolsas para 2020-2021, nomeadamente as alterações 
introduzidas ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior, com o potencial de resultar num aumento quer do número de apoios a atribuir 
quer do valor relativo desses apoios, designadamente: 1) o aumento do limiar de 
elegibilidade de 16 para 18 vezes o IAS (Indexante de Apoios Sociais), o que alargou a 
base social para atribuição do apoio; e 2) a fixação de um valor de bolsa mínima que, 
pela primeira vez, foi além da mera cobertura do valor de propina, correspondendo a 
125% da propina efetivamente paga (até ao limite da propina máxima do 1.º ciclo no 
Ensino Superior público). 

Foi também efetuado o pagamento a todos os estudantes que já tivessem resultado 
sobre o seu requerimento de atribuição de bolsa a 31 de dezembro de 2020, o que 
resultou num aumento de bolseiros e de bolsas pagas àquela data face ao ano anterior.  

Ainda em 2020 deu-se início a um projeto-piloto de atribuição automática de bolsa aos 
estudantes do 1.º ano que ingressaram pelo CNA - Concurso Nacional de Acesso (todas 
as fases), desde que com matrícula e inscrição na respetiva IES, e que tenham sido 
beneficiários do escalão 1 de abono de família no ensino secundário no ano letivo 
anterior. O valor de bolsa atribuído foi o correspondente ao da bolsa mínima. Este 
mecanismo de atribuição automática implicou o desenvolvimento e implementação de 
um novo serviço de interoperabilidade com a Segurança Social e abrangeu 2147 
estudantes.  

Relativamente ao programa de combate ao insucesso e ao abandono escolar em 
contexto universitário, refere-se o ‘Programa Exarp’, verificando-se, nos últimos anos, 
uma redução gradual do abandono escolar universitário. Têm também sido 
implementadas várias medidas para promover o aumento de alunos com deficiência a 
frequentar o ensino superior, nomeadamente ao nível de melhoria das respetivas 
condições de acolhimento e devido apetrechamento físico e tecnológico. 



 

Comissão de Educação e Ciência 

 

9 

  

O acesso ao ensino superior foi promovido pelo reforço da ação social que, em 
2020/2021 assentou em várias medidas estruturantes: 1) fixação da «bolsa mínima» em 
871€, sendo pela primeira vez superior ao valor da propina máxima (697€); 2) aumento 
do limiar de elegibilidade para um valor de rendimento per capita menor do que 8961€, 
permitindo aumentar o número total de bolseiros para cerca de 85 mil; 3) aumento do 
complemento de alojamento para bolseiros para um valor base de 219,40€ (com o valor 
máximo de 285,23€ em Lisboa e 263,29€ no Porto); e 4) a continuidade e aumento de 
novas bolsas disponíveis no ‘Programa +Superior’. 

No campo das políticas de incentivo à frequência de IES no interior do território, foi 
publicado a 4 de agosto de 2020 o regulamento do ‘Programa +Superior’ para o ano 
letivo de 2020-2021, cuja fase de candidatura coincidiu com o calendário de candidatura 
ao CNA, tendo como consequência o aumento do número de candidatos a novas bolsas 
– de 6661 em 2019 para 7411 em 2020. Paralelamente, o ‘Programa +Superior’ 
disponibilizou 2230 novas bolsas, aumentando 17,7% face ao número de novas bolsas 
disponíveis em 2019-2020. 

Finalmente, e quanto à FCT, foi dada continuidade ao ‘Programa de Estímulo ao 
Emprego Científico’, resultando numa alteração profunda na estrutura da execução da 
fundação que atingiu um investimento de cerca de 126 M€ (24% do investimento total). 

O apoio plurianual a Unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios 
Colaborativos e Infraestruturas e Equipamentos de C&T, através do financiamento de 
2580 contratos de investigadores, representou um investimento de 113 M€ (22% do 
total). Já o apoio formação avançada em 309 Unidades de Investigação, traduziu-se em 
2155 novas bolsas de doutoramento concedidas em 2020 e apoiadas diretamente pela 
FCT, que representaram um investimento anual de cerca de 91 M€ e 17% do 
investimento total da instituição. 

Consideraram-se ainda na CGE 2020 o financiamento de 6288 bolsas em projetos de I&D 
– 108 M€, representando 21% do total –, e o financiamento de 2570 projetos de 
investigação em todos os domínios científicos, sendo 52M€ (10% do total) para reforço 
da cooperação internacional e 30M€ (6% do total) para apoio à computação avançada, 
cultura científica e apoio à comunidade. 

 
II - Execução do PO14 

O PO14 – Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar agrega a despesa pública 
relativa às áreas da educação, formação, juventude e desporto (sendo as duas últimas 
da competência da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto). 
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Quadro V  
(Quadro 167 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 

 
 
A despesa total consolidada – financiada, no essencial, por Receitas de Impostos – 
atingiu 6673,4 M€, dos quais 6563,9 M€ foram afetos a despesa corrente e 109,5 M€ a 
despesa de capital, representando, respetivamente, 98,4% e 1,6% do total da despesa.  

O orçamento corrigido total consolidado do PO14 atingiu 7365,2 M€, o que, quando 
comparado com o orçamento inicial líquido de cativos (6369,7 M€), revela um aumento 
de dotação de 995,5 M€, em resultado dos reforços orçamentais acolhidos por 
contrapartida na dotação provisional (418,1 M€) e pelo recurso à descativação de verbas 
(141,2 M€, dos quais 121,7 M€ referentes à reserva orçamental). A isto acresceram 
créditos especiais e outros reforços num total de 196,2 M€, tendo a aplicação de saldos 
transitados ascendido a 95,2 M€. 

Destaca-se ainda o reforço de 240 M€ no OS2020, proveniente de fundos europeus, no 
quadro da medida «Universalização da Escola Digital» prevista no Programa de 
Estabilização Económica e Social. 

As Despesas com o Pessoal, incluindo os encargos com o pessoal docente e não docente 
dos estabelecimentos de ensino básico e secundário públicos, representam quase 76,9% 
da despesa total consolidada (5129,1 M€), enquanto as Transferências Correntes (873,8 
M€) representam 13,1% do total da despesa. Estão aqui integradas as transferências 
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para os municípios no quadro da transferência de competências para as autarquias 
locais em matéria de educação, para o setor social e solidário relativas aos apoios à 
componente educativa (Rede solidária), para as escolas profissionais privadas que 
ministram cursos profissionais ao abrigo de contratos-programa e para 
estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contratos de associação 
estabelecidos com o Ministério da Educação (ME). 

As outras despesas correntes e de capital, no valor de 332,9 M€, representaram 5% do 
total da despesa, agregando, essencialmente, despesas de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino (321,8 M€).  

Já a despesa registada em aquisição de bens e serviços, de 224,1 M€ diz 
fundamentalmente respeito à medida de gratuitidade dos manuais escolares e licenças 
digitais, mas integra também despesas de prestação de serviços referentes a refeitórios 
e confeção de refeições, quer para estabelecimentos de ensino quer para alunos das 
residências escolares. Aqui se incluem ainda despesas relativas à Internet nas escolas e 
ao normal funcionamento dos serviços do ME. 

A execução registada em aquisição de bens de capital ascendeu, em 2020, a 41,5M€, 
aplicados fundamentalmente em obras da responsabilidade da Parque Escolar e da 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

Os 50 M€ de Passivos Financeiros correspondem à amortização de empréstimos por 
parte da Parque Escolar, determinando que a Despesa Efetiva Consolidada do PO14 se 
tivesse situado em 6623,4 M€. 

Quadro VI  
(Quadro 168 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 

 

Como já referimos, o financiamento foi assegurado essencialmente por Receitas de 
Impostos, que, situando-se em 6399,6 M€, representaram 90,6% da Despesa Total não 
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Consolidada. As Receitas Próprias e as Transferências no âmbito das Administrações 
Públicas (545,2 M€) representaram 7,7%, sendo o remanescente, 1,7%, financiado por 
Fundos Europeus (119,6 M€). 

Quanto à análise da execução por medidas do PO14, efetuada em termos de despesa 
não consolidada, mostra-nos que a execução se concentrou na medida correspondente 
a Estabelecimentos de Ensino não Superior (6550,8 M€), representando 92,7% da 
despesa total não consolidada. Segue-se a medida Serviços Auxiliares de Ensino, com 
uma despesa de 237,4 M€. 

A despesa no âmbito da Contingência COVID-19, situou-se em 19,1 M€, a maior parte 
dos quais decorrente da aquisição de equipamento de proteção individual, 
imprescindível ao desenvolvimento das atividades letivas em regime presencial. 

Não se pode analisar a CGE 2020 sem ter em linha de conta as contingências decorrentes 
da doença COVID-19, pelo que se realça no documento que, tal como em todas as outras 
áreas governativas, as medidas tiveram de ir sendo reajustadas. 

No entanto, o documento destaca a consolidação de várias ações bem como o 
lançamento e desenvolvimento de outras. Salientam-se, entre outras, a consolidação da 
rede e a formação contínua dos educadores para apoio à implementação das 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), a gratuitidade dos 
manuais para todos os alunos da escolaridade obrigatória na rede pública do ME, o 
desenvolvimento e disponibilização de ferramentas em formato digital capazes de 
assegurar a comunicação, nomeadamente, conteúdos digitais e plataformas de 
formação e de emissão permanente, por forma a garantir a ligação de todos os alunos à 
escola. 

Foram também desenvolvidas ações para apoio à implementação do Ensino à Distância 
(E@D), o projeto #EstudoEmCasa e o bloco pedagógico de apoio às «Orientação para 
Trabalho Autónomo». Desenhou-se e iniciou-se o processo de universalização da escola 
digital, que envolveu ainda a disponibilização de computadores, com tipologia 
diferenciada por ciclo de ensino e acesso à Internet por banda larga móvel, 
prioritariamente direcionados para alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, bem 
como o acesso e a utilização de recursos didáticos e educativos digitais. 

O regresso às aulas presenciais, no pós-pandemia, implicou medidas excecionais para 
garantir confiança e segurança a toda a comunidade educativa, contando o ME com as 
Forças Armadas na desinfeção de estabelecimentos de ensino e no planeamento, 
organização e distribuição de equipamento de proteção individual nas escolas. 

Foi reforçado o apoio prestado a alunos beneficiários da Ação Social Escolar, em 
particular os que frequentaram estabelecimentos integrados no Programa dos 
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), de modo a mitigar situações de 
vulnerabilidade decorrente da COVID-19. 
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O ME assegurou também refeições diárias nos períodos de pausa ou suspensão das 
atividades letivas, quer para alunos carenciados quer para filhos dos trabalhadores dos 
serviços essenciais no quadro da pandemia de COVID-19. 

Refere o documento em análise que, em 2020, se intensificaram medidas de promoção 
de uma educação inclusiva e de qualidade, e que, tendo em conta o impacto da 
suspensão das atividades letivas e formativas presenciais no ano letivo 2019/2020, no 
início do ano letivo 2020/2021 foram lançadas diversas medidas de recuperação e 
consolidação das aprendizagens, seja pelo reforço do crédito horário para apoio 
educativo e coadjuvação de aulas, seja pela intensificação do apoio tutorial específico e 
o seu alargamento ao ensino secundário. 

Já no que toca a medidas de apoio ao acompanhamento dos alunos no regresso às aulas 
presenciais, foram aprovadas cerca de 650 candidaturas de Planos de Desenvolvimento 
Pessoal, Social e Comunitário, o que implicou a contratação de 900 técnicos especialistas 
para o ano letivo de 2020/2021. 

A expansão do ensino e da aprendizagem do português no estrangeiro, no básico e no 
secundário, o desenvolvimento e a valorização do Ensino Profissional e as ações no 
âmbito do Programa Qualifica, são também destacados na CGE 2020. 

Prosseguiram as ações de requalificação e modernização de escolas dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e secundário, no âmbito dos Programas Operacionais Regionais do 
Acordo de Parceria PT2020, e a racionalização nas transferências para o ensino 
particular e cooperativo, no âmbito dos Contratos de Associação. 

No quadro do Programa de Estabilização Económica e Social, foi assinado um protocolo 
entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para a 
remoção do amianto em cerca de 600 escolas. 

 

3. No que respeita à despesa consolidada por classificação orgânica, patente no 
Quadro VI, regista-se que a Educação teve um orçamento inicial de 6443,3 M€ (dos quais 
5362,2 M€ Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário) e um 
orçamento final de 7248,8 M€ (dos quais 5983,7 M€ EEEBS), sendo a execução 
orçamental de 6622,6 M€ (dos quais 5743,3 M€ EEEBS). 

Por outro lado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com um orçamento inicial de 
2388,8 milhões de euros, teve um orçamento final de 2905,6 milhões de euros e uma 
execução orçamental de 2263 milhões de euros. 

Ou seja, a execução orçamental na Educação ultrapassou em 145,5 milhões de euros o 
orçamento inicial e ficou 344,8 milhões de euros abaixo do orçamento final. Já na 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a execução orçamental foi inferior em 125,8 
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milhões de euros relativamente ao inicial, e ficou 642,6 milhões de euros abaixo do 
orçamento final. 

Quadro VII  
(Quadro A36 - CGE2020 | Volume 1, tomo 1 | Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social) 

 

 
 

4. No «Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020», o Tribunal de Contas (TdC) 
elenca 51 recomendações ao Governo, a maioria das quais reiteradas relativamente a 
anteriores Pareceres. 

Importa salientar que nenhuma das recomendações feitas pelos juízes do TdC se dirige, 
em concreto, aos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  
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5. Por seu turno, o «Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020», do Conselho 
Económico e Social (CES), destaca o impacto avassalador da COVD-19 ao nível sanitário, 
social, económico e ambiental, e saúda o esforço e o sacrifício dos portugueses e das 
portuguesas. 

Apesar de na sua síntese conclusiva não fazer qualquer referência às áreas do âmbito 
concreto deste Parecer, o CES ressalva, na sua análise, a necessidade de continuar a 
colmatar carências de recursos humanos, que se têm vindo a agravar ao longo dos anos 
e que a pandemia apenas veio tornar mais evidentes, nomeadamente, e entre outros, 
na área da Educação. O CES aponta ainda, como justificação, a falta de investimento e 
subfinanciamento crónico de muitos serviços, o não rejuvenescimento de pessoas e 
competências por falta de contratação de novos e novas profissionais ou as saídas 
motivadas pela desvalorização de carreiras e salários. 

 

6. Finalmente, segundo o «Relatório UTAO n.º 5/2022 - Apreciação da Conta Geral 
do Estado de 2020», a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da 
República, o reforço das despesas com pessoal consumiu 76,5% da dotação provisional 
e 41,3% das dotações inscritas no programa orçamental das Finanças, sendo a sua quase 
totalidade destinada ao PO14. 

A dotação provisional, no valor inicial de 630 M€, teve uma utilização de 506 M€, 
destinada maioritariamente (66%) a colmatar despesas com o pessoal do Ministério da 
Educação. 

O OE2020 fixou a dotação provisional em 330 M€, tendo sido reforçada na Segunda 
Alteração ao Orçamento do Estado de 2020 (2.ª AOE2020) para 630 M€, quase 
duplicando (+90,8%) face a 2019, com um peso de 23,4% nos instrumentos 
convencionais de controlo da despesa do Ministério das Finanças. 

Numa abordagem por programa, constata-se que o PO14 absorveu a maior parte desta 
dotação (82,6%), bem como, em menor escala, o PO13 (3,0%).   

No destaque que faz das principais operações de reforço dos orçamentos sectoriais com 
recurso à dotação provisional, a UTAO destaca, entre outros, i) as despesas com pessoal 
do PO14 (334,0 M€), destinando-se a colmatar as necessidades orçamentais 
decorrentes de medidas de política salarial, designadamente o descongelamento da 
progressão de carreiras e reposicionamentos, ii) o reforço de transferências correntes 
do PO14 (69,1 M€), destinadas à Administração Local, no âmbito da descentralização de 
competências na educação, para financiamento das despesas com pessoal não docente 
das escolas, e iii) o reforço dos orçamentos das IES (15,4 M€), a título de compensação 
pela perda de receitas que decorreu da redução de propinas determinada pelo artigo 
233.º da 2.ª AOE2020. 
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De acordo com a análise da UTAO, em 2020 reafirma-se o padrão de suborçamentação 
reiterada que se vem repetindo, pelo menos, desde 2015, sempre mitigado pelo recurso 
sistemático à dotação provisional. Este facto leva a UTAO a reforçar que a dotação 
provisional se destina a despesas imprevistas, urgentes e inadiáveis, e que a sua 
utilização sistemática para resolução de problemas crónicos de suborçamentação é 
contrária à sua finalidade e não constitui uma boa prática orçamental. Aliado a isto, a 
UTAO frisa que também não é prudente, uma vez que absorve recursos que poderão ser 
necessários para fazer face a necessidades verdadeiramente inesperadas, obrigando em 
última instância à apresentação de alterações ao orçamento que poderiam não ser 
necessários com uma previsão orçamental mais realista. 

A este respeito, a UTAO salienta que o reforço das despesas com pessoal do ME 
«consumiu 66,0% da dotação provisional em 2020, 70,6% em 2019, 71,5% em 2018, 
66,4% em 2017, 52,3% em 2016 e 53,2% em 2015, o que evidencia uma 
suborçamentação persistente desta rubrica de despesa no programa orçamental do 
ensino pré-escolar, básico e secundário, agravada desde 2018 pela pressão orçamental 
adicional das medidas de descongelamento de carreiras. Em 2020 o reforço orçamental 
necessário para recursos humanos cresceu 30,3% em termos homólogos. Se 
considerarmos as transferências realizadas para a Administração Local, para 
financiamento das despesas com pessoal não docente das escolas (69,1 M€), o montante 
consumido da dotação provisional aumenta para 79,7%. Este problema foi identificado 
e tem vindo a ser sinalizado pela UTAO nos seus relatórios de apreciação da Conta Geral 
do Estado desde 2017. O Tribunal de Contas apresentou as mesmas conclusões na 
auditoria realizada à implementação do Quadro Plurianual de Programação Orçamental 
(Relatório n.º 11/2021), concluindo que a ultrapassagem sistemática dos limites de 
despesa pelos programas orçamentais ‘Ensino Básico e Secundário e Administração 
Escolar’ e ‘Saúde’ resulta de uma suborçamentação crónica, e apelando a uma 
programação orçamental realista.» 

Os PO13 e PO14 estão também entre os com maior utilização da reserva orçamental – 
97,3% e 93,2%, respetivamente. 

 

 

PARTE II – Opinião da deputada autora do Parecer 

Sendo de elaboração facultativa a expressão e fundamentação da opinião, a Deputada 
autora do presente parecer opta por não emitir, nesta sede, a sua opinião política sobre 
a Conta Geral do Estado de 2020, nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da 
Assembleia da República.  
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PARTE III – Conclusões 

A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Educação e Ciência, nos 
termos legais e regimentais aplicáveis, a Conta Geral do Estado relativa ao ano 
económico de 2020 (CGE 2020), a fim de esta elaborar o competente parecer. 

Acompanharam os pareceres do Tribunal de Contas «Parecer sobre a Conta Geral do 
Estado de 2020» -, aprovado em 10 de dezembro de 2021 (incluindo o «Anexo – 
Exercício do Contraditório»), do Conselho Económico e Social – «Parecer sobre a Conta 
Geral do Estado de 2020» -, aprovado em 11 de janeiro de 2022, e da Unidade Técnica 
de Apoio Orçamental da Assembleia da República – «Relatório UTAO n.º 5/2022 - 
Apreciação da Conta Geral do Estado de 2020», datado de 28 de março de 2022. 

Apreciados os documentos acima citados, a CEC é de parecer que o presente relatório 
sobre a Conta Geral do Estado de 2020, que incide exclusivamente sobre os indicadores 
de execução orçamental que compreendem os setores da Educação, Ciência e Ensino 
Superior, deve ser remetido à COF, nos termos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 
206.º do Regimento da Assembleia da República, reservando os Grupos Parlamentares 
as suas posições para posterior debate em plenário da Assembleia da República.    

 

Palácio de S. Bento, 9 de junho de 2022 

 

A Deputada autora do Parecer   O Presidente da Comissão 

 

 

(Carla Castro)     (Alexandre Quintanilha) 

 


