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OE 2017 PARA A EDUCAÇÃO

SPLIU considera fulcral o cabal esclarecimento do Governo

Nas últimas 48 horas muita tinta correu relativamente à polémica gerada pela verba
inscrita no Orçamento de Estado de 2017 para a área da Educação.
Os analistas financeiros e económicos afirmam que o OE para a área da Educação
irá ter um corte em 2017 de 2,7%!... Por seu turno o Governo afirma que a Educação
terá em 2017 um acréscimo na dotação financeira de 3,1%!... Em que é que ficamos
afinal?!... Haverá ou não, de facto, mais recursos financeiros para a Educação em
2017?!...
Ao que parece, esta conflitualidade de percentagens negativas vs positivas,
depende dos números que estão a ser comparados. O atual Governo “inovou: pela
primeira vez, decidiu comparar a dotação prevista para 2017, com a dotação inicial
de 2016, em vez de fazer a comparação com a estimativa de execução para este
ano. Ora, comparando as dotações iniciais dos dois anos, verifica-se um aumento de
3,1%.
“Contudo, esta não tem sido a prática. No Orçamento do Estado para 2016, por
exemplo, o mesmo Governo comparou a estimativa de execução de 2015, com a
dotação prevista para 2016. Adotando esta forma de comparação agora também
para o OE2017, verifica-se que as verbas para o ensino vão cair 2,7%.”
Sendo este um assunto de capital importância relativamente à afetação de recursos
financeiros ao sistema educativo, e aos estabelecimentos de ensino, que lhes
permita funcionar num quadro de normalidade, dando resposta adequada às
necessidades cada vez maiores no plano educativo, o SPLIU considera fulcral o
cabal esclarecimento do Governo sobre esta matéria. Aumenta ou não aumenta, de
facto, o OE para educação em 2017?
O SPLIU espera que o Primeiro-Ministro honre as afirmações produzidas em
14/09/2016 acerca do OE 2017 para a educação: “António Costa garantiu em que o
próximo Orçamento de Estado vai refletir a importância que o Governo dá à
Educação.”
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