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FENPROF e CNOD 
promovem “Inclusão 
Escolar e Social Pela Arte 
E Desporto”
 

O
Encontro realizado em Lisboa no pas-
sado dia 2 de Dezembro em parceria 
com a CNOD (Confederação Nacional 
de Organizações de Deficientes) foi já 

o terceiro num quadro da colaboração existente 
entre a maior Federação sindical de Professores, 
Educadores e Investigadores e esta importante 
Confederação. O projecto foi co-financiado pelo 
INR (Instituto Nacional de Reabilitação).

Este Encontro teve o principal objectivo 
de divulgar e valorizar actividades que se de-
senvolvem nas escolas públicas com todos os 
alunos incluindo os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE). 

Foi nesta perspectiva que foi solicitado 
aos sindicatos da FENPROF contactassem 
diversas entidades e escolas, unidades de 
educação especial e docentes com projectos 
ligados a diversas valências da inclusão (Teatro, 
Música, Dança, Pintura, Artes Gráficas, Jogos 
Educativos e Tradicionais, Desporto), para a 
produção de alguns filmes documentais com 
imagens e depoimentos sobre alguns dos 
projectos que se enquadram nos objectivos 
desta iniciativa.

O SPRC acolheu o desafio e participou com 
o filme “Jogar”, no qual participaram crianças 
do jardim de infância de Penacova, alunos 
com necessidades educativas especiais do 
agrupamento e as professores Clara Guerra e 
Anabela Baptista, cujos depoimentos integram 
o trabalho realizado.

Os participantes, em elevado número, 
apesar da data escolhida (um sábado a seguir 
a um feriado), fizeram uma boa avaliação do 
Encontro, o que revela a crescente sensibi-
lidade para a necessidade de prosseguir a 
evolução neste plano – o da inclusão na Escola 
e na Sociedade. 
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Aposentação
Acórdão (extracto) n.º 
195/2017, de 21 de Julho 
– Julga inconstitucional 
a norma do artigo 
43.º, n.º 1, do Estatuto 
da Aposentação, na 
redacção dada pela Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro, no segmento 
que determina que a 
aposentação voluntária 
se rege pela lei em vigor 
no momento em que for 
proferido o despacho a 
reconhecer o direito à 
aposentação

Concursos
Decreto-Lei n.º 28/2017, 
de 15 de Março – Altera 
o regime de selecção, 
recrutamento e mobilidade 
do pessoal docente para 
os estabelecimentos 
públicos de educação 
pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário na 
dependência do Ministério 
da Educação

Diversos 
Decreto-Lei n.º 53-
A/2017, de 1 de Junho 
– Altera o regime 
jurídico de protecção 
social da eventualidade 
de desemprego dos 
trabalhadores por conta de 
outrém
Portaria n.º 331/2017, de 
3 de Novembro – Portaria 
que altera a Portaria n.º 
150/2017, de 3 de Maio, 
relativa ao PREVPAP, 
designadamente 
allargando o prazo 
para submissão de 
requerimento

Educação 
Despacho n.º 6478/2017, 
de 26 de Julho – 
Homologa o Perfil dos 
Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória

Educação Especial
Resolução da 
Assembleia da República 
n.º 103/2017, de 5 de 
Junho – Recomenda ao 

Governo que, no âmbito da 
revisão do Decreto-Lei n.º 
3/2008, de 7 de Janeiro, 
promova a escola inclusiva 
de forma abrangente

1º/2º/3ºCEB e 
Secundário
Despacho n.º 3721/2017, 
de 3 de Maio – Autoriza 
a realização de projectos-
piloto de inovação 
pedagógica (PPIP), em 
regime de experiência 
pedagógica, durante três 
anos escolares 
Despacho n.º 5908/2017, 
de 5 de Julho – 
Autoriza, em regime de 
experiência pedagógica, 
a implementação do 
projecto de autonomia 
e flexibilidade curricular 
dos ensinos básico e 
secundário, no ano escolar 
de 2017-2018

Ensino Particular  
e Cooperativo
Circular nº B17066364W, 
de 27 de Junho - Recurso 
à contratação de docentes 
com cursos reconhecidos 
como habilitação própria 
pelos estabelecimentos 
de ensino particular e 
cooperativo

Ensino Superior
Parecer n.º 3/2017, de 8 
de Maio – Parecer sobre 
Acesso ao Ensino Superior
Regulamento n.º 
262/2017, de 19 de 
Maio – Regulamento de 
Prestação de Serviço dos 
Docentes da Universidade 
de Coimbra
Lei n.º 57/2017, de 19 
de Julho – Primeira 
alteração, por apreciação 
parlamentar, ao Decreto-
Lei n.º 57/2016, de 29 de 
Agosto, que aprova um 
regime de contratação 
de doutorados destinado 
a estimular o emprego 
científico e tecnológico 
em todas as áreas do 
conhecimento
Portaria n.º 227/2017, de 
25 de Julho – Procede 
à primeira alteração ao 

Regulamento do Processo 
de Registo de Diplomas 
Estrangeiros ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 341/2007, 
de 12 de Outubro, 
aprovado pela Portaria n.º 
29/2008, de 10 de Janeiro
Lei n.º 65/2017 de 9 
de Agosto – Primeira 
alteração, por apreciação 
parlamentar, ao Decreto-
Lei n.º 45/2016, de 17 
de Agosto, que aprova 
um conjunto de regras 
complementares do 
processo de transição 
dos docentes do ensino 
superior politécnico 
regulado pelo Decreto-Lei 
n.º 207/2009, de 31 de 
Agosto, alterado pela Lei 
n.º 7/2010, de 13 de Maio
Despacho n.º 7023/2017 
de 11 de Agosto – 
Alteração ao Regulamento 
de Recrutamento e 
Contratação de Pessoal 
Docente da Universidade 
de Coimbra
Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 227/2017, 
de 21 de Setembro – 
Recomenda ao Governo 
o pagamento das bolsas 
de doutoramento e pós-
doutoramento de 2016 pela 
Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, I. P. 
Regulamento n.º 
582/2017 de 3 de 
Novembro – Regulamento 
de aplicação da Lei 
n.º 66-B/2007, de 
28 de Dezembro, na 
Universidade de Coimbra 
(SIADAP-UC)
Regulamento n.º 
594/2017, de 15 de 
Novembro – Alteração 
do Regulamento de 
Avaliação de Desempenho 
do Pessoal Docente da 
Universidade de Aveiro

Regulamento n.º 
607-A/2017, de 22 de 
Novembro – Regulamento 
do Emprego Científico 
que vem estabelecer as 
condições de acesso 
e as regras do apoio à 
contratação de doutorados 

com vista à sua inserção 
no sistema científico e 
tecnológico nacional

Habilitações
Portaria n.º 197/2017 de 
23 de Junho – Repristina 
e altera a Portaria n.º 
260-A/2014, de 15 de 
dezembro, que regula a 
aquisição de qualificação 
profissional para a 
docência nos grupos 
de recrutamento que já 
detenham, ou venham a 
obter, formação certificada 
no domínio do ensino 
de inglês no 1.º ciclo do 
ensino básico e os níveis 
de proficiência linguística 
em Inglês do 3.º ao 12.º 
anos nos ensinos básico e 
secundário

Gestão
Despacho n.º 6827/2017, 
de 8 de Agosto – Procede 
a um reforço do crédito 
horário disponível para o 
desporto escolar

Vencimentos
Nota Informativa nº 10/
IgeFE/DGRH/2017, de 24 
de Julho – processamento 
de ajudas de custo e de 
transporte
Nota Informativa nº 11/
IgeFE/DGRH/2017, de 
25 de Julho – Cessação 
de Contratos – Pessoal 
Docente Contratado
Nota Informativa s/nº da 
DGAE, de 19 de Outubro 
– Contratos de trabalho em 
funções públicas a termo 
resolutivo - ano escolar 
2017-2018
Nota Informativa s/nº da 
DGAE, de 19 de Outubro 
– Aditamentos aos 
contratos 2017-2018

NOTA: Toda a informação 
relativa a legislação 
publicada com interesse 
sócio-profissional pode ser 
consultada em www.sprc.
pt, no menu “Legislação”. 
Esta encontra-se dividida 
em “Legislação recente” 
e “Legislação por temas” 
sendo, por isso, de busca 
muito fácil

Legislação
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Sobre os horários de trabalho nas instituições  
de ensino superior público

A
s normas que regulam em espe-
cial os horários de trabalho dos 
docentes no ensino superior são 
os artigos 34º do Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico (ECPDESP – apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 
1-07, alterado e aditado pelo Decreto-Lei 
n.º 207/2009, de 31-08, e pela da Lei n.º 
7/2010, de 13-05) e 68º e 71º do Esta-
tuto da Carreira Docente Universitária 
(ECDU – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
448/79, de 13-11, alterado e aditado pelo 
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31-08, e 
pela Lei n.º 8/2010, de 13-05). De tais 
normativos resulta que os docentes do 
ensino superior estão sujeitos a um pe-
ríodo normal de trabalho semanal igual 
ao da generalidade dos trabalhadores 
em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas  (cfr. Lei n.º 18/2016, 
de 20-06, que definiu as 35 horas de 
trabalho como limite máximo semanal 
dos períodos normais de trabalho) para 
o desempenho de todas as suas funções 
docentes (cfr. respectivamente artigos 
2ºA, 3º e 8º do ECPDESP e 4º e 5º e 
8º do ECDU), residindo a especialidade 
dos horários do superior no facto de tais 
normas definirem limites de horas sema-
nais de serviço de aulas. Fixando-se 
no artigo 34º nº5 do ECPDESP um 
limite máximo de 12 horas e um limite 
mínimo de 6 horas  e no artigo 71º nº1 
do ECDU, num mínimo de seis horas 
e num máximo de nove.

Note-se que da aplicação do regime 
de dedicação exclusiva não resulta a 

possibilidade de ultrapassar tais limites 
legais ao número de horas semanais de 
aulas, já que tal regime não contende 
com o horário de trabalho mas sim com 
a obrigação de exclusividade. 

Por outro lado – ao contrário do 
que é prática corrente nas instituições 
de ensino superior – tais limites ao nú-
mero de aulas semanais são os únicos 
legalmente previstos e permitidos nos 
referidos estatutos. Não se fazendo nos 
mesmos qualquer distinção, no que toca 
ao horário de trabalho, entre docentes 
de carreira ou docentes convidados. 
Sendo o motivo legalmente indicado para 
contratar o “pessoal especialmente con-
tratado” o facto da sua “...colaboração 
se revista de interesse e necessidade 
inegáveis para a instituição de ensino 
superior em causa.” (cfr. Artigo 3º do 
ECDU e artigo 8º do ECPDESP). Nos 
termos do artigo 8º do ECDU os “pro-
fessores visitantes e os professores 
convidados desempenham as funções 
correspondentes às de categoria a que 
foram equiparados por via contratual.” E 
os assistentes e leitores são igualmente 
docentes para o efeitos dos artigos 4.º, 
63.º, 68º e 71º do ECDU.

Não podem as instituições de ensino 
superior tratar de forma mais desfavo-
rável os docentes especialmente con-
tratados a tempo integral apenas por 
ser diferente a natureza do vinculo, sob 
pena de se verificar uma discriminação 
sem qualquer razão objectiva e apenas 
assente em tal diferença de vinculo 
(em clara violação do Principio da 

não discriminação previsto no artigo 
4º do acordo-quadro anexo à Directiva 
1999/70/CE do Conselho). Da mesma 
forma que um docente convidado a 
tempo parcial não pode ter tratamento 
menos favorável que um docente a tem-
po integral, imperando aqui “...o princípio 
da equiparação do trabalhador a tempo 
parcial ao trabalhador a tempo completo 
e o princípio da proporcionalidade em 
matéria remuneratória — que constituem 
expressão do princípio da não discrimi-
nação consagrado na cláusula 4.” do 
acordo-quadro relativo ao trabalho a 
tempo parcial, anexo à Diretiva 97/81/
CE, do Conselho..”1.

Atente-se que a exigência especifica 
de se fixar (cfr. art.os 69º do ECDU e 
34º nº 6 do ECPDESP) no contrato de 
trabalho a tempo parcial o número total 
de horas de serviço semanal resulta 
da necessidade de constar no mesmo 
o tempo de trabalho contratualizado já 
que, ao contrário do regime de tempo 
integral, a sua duração não se encontra 
previamente fixada na lei. Está subjacen-
te uma necessidade de previsibilidade 
e controlabilidade, não resultando de 
tal exigência uma qualquer possibili-
dade das partes contraentes fixarem 
o tempo de trabalho a tempo parcial 
sem respeito pelos critérios legais  de 
comparabilidade e proporcionalidade 
(vide artigos 153.º nº 1 al. b), 154º nºs 2 
e 3 al. a) do Código do Trabalho, para os 
quais remete o artigo 68º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas) em 
relação à duração e limites legalmente 
impostos ao contrato a tempo integral.

Sendo certo que caso tais limites 
legais não sejam cumpridos, a remu-
neração paga aos docentes convidados 
(quer a tempo integral, quer a tempo 
proporcional) não é proporcional à natu-
reza e quantidade do trabalho legalmente 
pressuposta aquando da definição das 
tabelas salariais aplicáveis, já que se 
lhes está a exigir um serviço de aulas 
superior.

1. Transcrição do afirmado pelo Provedor de 
Justiça em oficio de 16/06/2017 (com a Ref. 
S-PdJ/2017/10167 Q/2662/2016 (UT4)) enviado 
à Universidade de Coimbra, na sequência de 
queixa apresentada pelo SPRC.

CONSULTADORIA JURÍDICA
 Henrique Bartolomeu Fonseca (Consultor Jurídico do SPRC)
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EDITORIAL
 Luís Lobo | luis.lobo@sprc.pt

T
inham a primazia aquelas que, 
sendo do foro socioprofissional, 
comportavam eventuais investi-
mentos públicos que justificariam a 

sua negociação. Ciente de que não seria 
fácil ver consagradas, na íntegra, tais ac-
ções ainda durante o ano de 2018, tendo 
em conta os longos anos de degradação 
das condições de exercício profissional, 
a FENPROF sempre se disponibilizou 
para tratar tais assuntos de forma a não 
impedir a sustentabilidade das contas 
públicas. Estas, para a mesma receita 
têm um conjunto de despesas dirigidas 
ao que são funções sociais do Estado. 
Para os portugueses, a Educação e a 
Saúde são, efectivamente, as grandes 
prioridades. 

A FENPROF nunca escondeu a sua 
aversão à falta de compromissos com os 
professores, por parte do Ministério da 
Educação, em relação a questões socio-
profissionais e a aspectos estruturantes 
do sistema educativo e o Programa de 
Estabilidade 2017–2021 aumentou as 
preocupações pela declarada falta de 
resposta a problemas que se arrastam há 
tempo excessivo e que se vão agravando.

Perante a adversidade, aos profes-
sores competiria revoltarem-se e aos 

sindicatos organizar a luta que deveria 
dar conteúdo à revolta. Foi precisamente 
isso que aconteceu. Quando a FEN-
PROF  anunciou a convocação de um 
Dia Nacional de Luta dos Professores 
e Educadores, em 15 de Novembro, 
estava lançado o desafio aos docen-
tes para mostrarem a sua força e ao 
governo para abandonar uma postura 
reservada quase desrespeitadora do 
movimento sindical. Em 27 de Outubro 
(greve da Administração Pública) já foi 
claro o sinal de que os professores não 
podiam esperar mais por propostas e 
compromissos. Em 15 de Novembro 
fez-se provavelmente a maior greve 
dos últimos 5 anos e uma assinalável 
concentração que encheu o Largo de 
S. Bento (a Praça do Parlamento, sede 
das decisões importantes em matéria 
de Orçamento do Estado).

O Governo percebeu e as 10 horas 
de negociação que entraram pela ma-
drugada de sábado, de 17 para 18 de 
Novembro, culminaram um processo 
de luta ao qual Educação e Finanças 
responderam com um conjunto de com-
promissos importantes, que têm já, par-
cialmente, algum desenvolvimento, mas 
que, caso não resulte em respeito pelo 

que foi assinado, nos convocará para a 
luta, com a mesma força e determinação, 
se calhar, nessa altura, com uma ainda 
maior expressão.

A Declaração de Compromisso que é 
hoje causa de inveja de tantos sectores 
profissionais e do ódio exacerbado dos 
neoliberais e de uma direita avessa aos 
direitos dos trabalhadores, chame-se 
ela Mendes ou Sousa Tavares, Deus 
Moita ou Sarmento, Galamba ou Ana 
Gomes, nada mais fez do que devol-
ver a esperança aos professores pelo 
reconhecimento do seu trabalho, visto 
ser assumida a reposição da carreira 
(sem efeitos retroactivos), impedindo 
que anos de dedicado serviço ao país 
pudessem ser apagados como se nunca 
tivessem existido. Curiosamente, os mes-
mos que bradam contra a alucinação do 
pagamento de 600 milhões de euros em 
2018 de diferenças salariais (puro veneno 
revertido em mentira despudorada) foram, 
exactamente os mesmos que se calaram 
perante os mais de oito mil milhões 
roubados das contas dos professores 
em apenas 12 anos. Porém, a nego-
ciação realizada não chegou apenas a 
esse resultado. Estão ou vão iniciar-se 
processos negociais sobre matérias que 
a FENPROF queria ver  consideradas no 
próximo OE: Combate ao envelhecimento 
da profissão; Combate à precariedade; 
combate ao desgaste dos profissionais. 
Há resultados e outros, estamos certos, 
poderão ser obtidos. Valeu a pena lutar! 
A negociação poderá ter, afinal, lugar na 
democracia. Mas uma coisa é certa, po-
derá ser necessário voltar à luta, porque, 
com ela, valorizamos a Educação e os 
seus Profissionais. 
Nota: o autor não adopta o novo acordo 
ortográfico

Orçamento do Estado de 2018 
Valorizar a Educação  
e os seus profissionais
Ainda não há muito tempo, o ME recusava-se a discutir um 
conjunto de medidas que deveriam constar nas previsões 
do Governo para o Orçamento do Estado de 2018. 

A proposta do governo deixa 
claro que a maioria das 
competências e responsabilidades 
que o governo quer transferir 
para as autarquias podem, com 
vantagem, ser exercidas pelas 
escolas e agrupamentos.

Estão a realizar-se ou 
vão iniciar-se processos 
negociais sobre matérias 
que a FENPROF queria ver  
consideradas no próximo OE: 
Combate ao envelhecimento 
da profissão; Combate à 
precariedade; combate ao 
desgaste dos profissionais. 
Há resultados e outros, 
estamos certos, poderão ser 
obtidos. Valeu a pena lutar! 



Como sempre 
acontece nos 
momentos em que os 
professores se unem, 

aí estão os arautos da 
divisão armados em 
sonsos. 

EM DESTAQUE
 Mário Nogueira (Coordenador do SPRC)
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N
uns casos, com propósitos 
políticos, em outros, vítimas de 
um umbigo que, de tão inchado, 
lhes tapa a visão geral. A estes 

há que esclarecer, mesmo admitindo 
que alguns nunca consigam ver para 
além do umbigo inflamado, problema 
para o qual não há anti-inflamatório que 
produza efeito.

Fazem parte deste grupo, os que 
lançaram uma petição, logo após as 
lutas que uniram todos os professores 
e a negociação que garantiu a sua não 
discriminação no processo de des-
congelamento das carreiras. Nessa 
petição, apelam ao poder político que 
mantenha congeladas as carreiras dos 
docentes dos escalões de topo, como 
contrapartida para um maior benefício 
de quem está em escalões intermédios 
e de ingresso. Troca por troca.

Se fossemos por esse caminho, 
seria absolutamente legítimo que sur-
gissem outras petições, destinadas 
a servir outros grupos de interesse. 
Por exemplo: i) uma a afirmar que os 
professores contratados deveriam ser 
colocados no escalão devido da car-
reira, pois, muitos, têm mais tempo de 
serviço do que os que se encontram 

A nefasta inflamação 
umbilical

nos quadros; ii) uma a exigir que os 
primeiros a ser reposicionados cor-
retamente sejam os dos escalões de 
topo, pois são os que exercem ativida-
de há mais anos e já estão próximos 
da aposentação, tendo menos tempo 
para recuperar o que perderam; iii) ou, 
ainda, outra que exija que a prioridade 
vá para quem está retido nos 4.º e 6.º 
escalões, pois, por razões que lhes 
são alheias (a não publicação de uma 
portaria), não puderam progredir para 
escalões em que outros, na mesma 
situação, se encontram; iv) ou, mesmo, 
a transformação do tempo de serviço 
perdido na carreira em tempo para a 
aposentação, apesar de não ter havido 
perda para este efeito… Não faltariam 
petições para todas as situações.

Esse não poderá ser o caminho. 
Para não deitarmos tudo a perder, fra-
gilizando a unidade dos professores, 
torna-se indispensável que defendamos, 
não grupos de interesse, mas princípios 
de aplicação universal. O primeiro, e 
mais importante, é que todos deverão 
ver os seus direitos respeitados, o 
que significa a recusa de qualquer tipo 
de discriminação.

Na negociação específica, que se 
iniciará em 15 de dezembro, esse será 
o ponto de partida da FENPROF. O 
processo que temos pela frente, bas-
tante complexo, será o de “recompo-
sição da carreira”, no respeito pelo 
que estabelece o Estatuto da Carreira 
Docente, na sua atual versão. Uma re-
composição que terá três vertentes: 
reposicionamento, descongelamento 
e recuperação.

Os professores que, desde 2011, 
continuam retidos no 1.º escalão, 
são os que mais tempo estão a perder, 
pois mantêm-se na situação em que 
estavam no seu primeiro ano de ser-
viço, ainda que estejam no trigésimo. 
Estes beneficiarão dos três mecanis-
mos: num primeiro momento, serão 
reposicionados; de seguida, conforme 

acontece com toda a Administração 
Pública, dar-se-á o descongelamento 
em quatro “tranches”, caso estejam em 
condições de progredir; por último, irão 
recuperar tempo de serviço perdido.

Aqueles que se encontram em 
escalões intermédios da carreira, 
não tendo ficado retidos no escalão de 
ingresso, irão beneficiar do desconge-
lamento geral de toda a Administração 
Pública e, para além disso, irão recu-
perar tempo de serviço perdido, nos 
termos a negociar.

Os que já estão em escalões de 
topo, principalmente nos 8.º e 9.º es-
calões, por manifesta falta de tempo, 
na prática, só beneficiarão do descon-
gelamento, caso reúnam os requisitos 
para progredirem, pois este é comum 
a toda a Administração Pública.

Há, pois, diferenças entre as várias 
situações, simplesmente, porque cada um 
está num momento distinto da carreira. 
Mas há algo que será de aplicação uni-
versal aos professores: o que for comum 
a toda a Administração Pública, ou seja, 
o descongelamento faseado em quatro 
“tranches” ao longo de dois anos.

Façamos, agora, um exercício de 
honestidade: admitamos que, numa 
perspetiva mais geral de toda a Função 
Pública, surgia uma petição a propor 
que os professores continuassem com 
a carreira congelada para que a verba 
poupada se destinasse aos funcionários 
com salários mais baixos. Estaríamos 
de acordo? Admitiríamos a troca? Que 
diriam os que lançaram a petição para 
manter congelada a progressão de al-
guns? Seriam coerentes ou, até, seriam 
os primeiros a reagir mal? 

Sejamos honestos e deixemos de 
olhar para o umbigo. É preciso que este 
se reduza à sua real dimensão e se 
perceba que ninguém tem o direito de 
exercer direitos à custa dos direitos de 
outros. A pior coisa que poderia aconte-
cer aos professores seria deixarem-se 
dividir por estes espertalhões. 



EM FOCO
 João Louceiro (Coordenação do SPRC)
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O SPRC/FENPROF vai promover 
reuniões com docentes con-
tratados e desempregados. 
Serão distritais e delas sairão 

comissões integradas por ativistas que 
apresentem propostas de trabalho e que 
apoiem o esforço do sindicato para um 
maior envolvimento dos/as colegas na 
luta que urge realizar.

O recente processo que levou à 
assinatura da declaração de compro-
misso entre as organizações sindicais 
de docentes e o governo mostrou de 
uma maneira inusitadamente clara como 
a luta organizada – quando é forte – é 
decisiva para que, à mesa das negocia-
ções, se consigam avanços. No campo 
específico dos docentes submetidos 
à precariedade laboral, há que retirar 
importantes lições do recente processo 
de luta e negociação. É mais do que 
necessário e mais do que tempo de 
substituir os lamentos e acusações que 
“justificam” apatias pela consciência de 
que será em conjunto e com os sindica-
tos da FENPROF que poderemos forçar 
a resolução dos grandes problemas 
da profissão. Desde logo, a questão 
do recurso abusivo e discriminatório à 
precariedade que, em algumas cabeças, 
até já parece ter entrado como parte da 
própria condição docente.

Não sendo, de forma alguma, ge-
neralizados, alguns comentários acom-
panharam mal os últimos tempos de 
luta. Podem ser as tais tentativas de 
“justificação” de quem, mais ou menos 
sistematicamente, se tem colocado do 
lado de fora das lutas, mas também 
podem ser vistos como resultado de 

SPRC  
desafia  
colegas 
contratados:
é pela luta 
que lá  
vamos!

uma real incapacidade de perceber o 
que tem estado em causa na agenda 
sindical.

Aqui ou ali, alguns colegas contra-
tados foram expressando a ideia – a 
desculpa? – de que a luta que levou à 
declaração de compromisso não lhes 
dizia respeito. Tosca visão, diga-se. 
Para além da importância que estes 
momentos têm para a correlação de 
forças em confronto, não deixa de ser 
surpreendente que não tenham alcan-
çado a relevância para a sua situação 
de assuntos como a recuperação do 
tempo de serviço (seja para a futura 
entrada na carreira, seja para a valo-
rização remuneratória da contratação 
que, até agora, nunca foi aplicada), ou 
a discussão da sobrecarga dos horá-
rios de trabalho e dos problemas do 
desgaste e do envelhecimento (com 
as consequências positivas que pode 
ter ao nível do emprego).

Entre as preocupações mais ime-
diatas de muitos contratados avultam, 
naturalmente, questões dos concursos, 
ou com eles relacionadas – e a FEN-
PROF insiste numa revisão das normas 
que assegure justiça e transparência. O 
governo confirmou a garantia já antes 
dada pelo ME à FENPROF da realiza-
ção de um novo concurso de ingresso 
extraordinário. O que decorreu este 
ano remeteu a vinculação para critérios 
grosseiramente discriminatórios para 
os professores e educadores: 12 anos 
de serviço foram a bitola do ME para 
regularizar vínculos e, mesmo assim, 
acompanhada do desaparecimento 
injustificável de mais de setecentas va-
gas… Estando anunciado novo momen-
to de vinculação extraordinária em 2018, 
estarão os/as colegas contratados/as 
disponíveis para intervir, lutando para 

alargar o mais possível um combate 
que se exige sério à precariedade?

Mas também a questão da norma 
travão beneficiaria de uma forte movi-
mentação por parte dos contratados. É 
que, não obstante as alterações, cuja 
intenção foi recentemente tornada públi-
ca, o que é facto é que, mesmo assim, 
continuaremos a ter um mecanismo 
que não transpõe de forma eficaz a 
diretiva comunitária sobre esta matéria. 
Estarão os/a colegas contratados/as 
preparados para agir colectivamente 
sobre esta matéria?

O tema da precariedade não é o 
único mas, seguramente, é um dos 
mais determinantes para a vida de mi-
lhares de colegas que têm o interesse 
mas também a obrigação de intervir 
e de participar na luta. Aliás, a preca-
riedade não é um problema que diga 
respeito, apenas, aos contratados mas, 
outrossim, algo que continua a marcar 
negativamente a condição docente. 
Sendo assim, é um problema de todos 
os professores e educadores!...

Mas que sentido faria e que cre-
dibilidade teria uma luta contra a pre-
cariedade que não tivesse na linha 
da frente os/as que dela são vítimas 
directas?! Pouco sentido, diríamos, e 
para que que tal não aconteça, o SPRC 
irá promover reuniões de contratados e 
desempregados e organizar comissões 
que apoiem a acção que, em conjunto, 
temos de concretizar. 

Nessas reuniões, confirmaremos a 
disponibilidade efectiva de cada um/a 
para dar o seu contributo à luta que, 
importando-lhe individualmente, deve 
ser a luta de todos. Com a lição ainda 
fresca: a força da luta dos professores é 
o factor determinante para os resultados 
alcançados à mesa das negociações. 
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A Lei de Bases do Ensino Parti-
cular e Cooperativo consagra 
que quem exerce funções em 
escolas privadas deve ter os 

direitos e os deveres adequados ao 
exercício da função docente e que os 
seus contratos de trabalho devem ter na 
devida conta a função de interesse públi-
co que é reconhecida a estes docentes 
e, por isso mesmo, a conveniência de 
harmonizar as suas carreiras com as 
do ensino público. Por outro lado, a 
Recomendação da OIT/UNESCO, de 5 
de Outubro de 1966, relativa à situação 
dos professores, vai no mesmo sentido, 
ao afirmar que devem ser “oferecidas 
as mesmas condições de trabalho a 
todos os docentes, tanto das escolas 
públicas, como dos centros privados 
financiados com fundos públicos”. A 
FENPROF, por seu lado, vai ainda mais 
longe na sua posição, considerando que 
todos os docentes do ensino privado, 
independentemente de leccionarem em 
estabelecimentos com ou sem apoios do 
Estado, devem ter direitos e condições 
de trabalho iguais!

Mas nada disto se passa em Portu-
gal neste momento! Se os últimos anos 
foram já tão difíceis para os docentes do 
ensino privado, a sua situação agravou-
-se, agora, ainda mais, na sequência 
de um acordo, feito nas costas e de 
costas para os professores, entre a 

Docentes do Público e do Privado  

Por direitos e condições  
de trabalho iguais!

associação patronal do ensino privado 
e os sindicatos da UGT. Um acordo 
indigno e vergonhoso, que defende os 
interesses patronais e penaliza os pro-
fessores, provocando um abaixamento 
geral dos rendimentos do trabalho e um 
agravamento e desregulação substancial 
das suas condições de trabalho, no-
meadamente com o aumento do horário 
lectivo, com a aplicação de um regime de 
adaptabilidade que, no limite, se poderá 
traduzir em semanas de 30 horas lecti-
vas de trabalho ou a não consideração 
de tempo de serviço, para efeitos de 
progressão, prestado no ensino público 
ou, mesmo, em outros estabelecimen-
tos privados, entre muitas das normas 
gravosas que este acordo contempla.

Mas pasme-se, o acordo desce, 
ainda, mais baixo, no grau de indigni-
dade, ao defender direitos, carreiras 
e tabelas salariais diferentes, ou seja, 
remunerações mais baixas e carreiras 
mais extensas para os professores 
das escolas profissionais, que são, 
assim, tratados como professores de 
2.ª categoria. Como questionava há 
uns tempos um docente de uma escola 
profissional “Será a tarefa de ensinar 
alunos dos cursos profissionais menos 
exigente/especializada/nobre que a de 
ensinar alunos dos cursos científico-
-humanísticos?”. Pelos vistos, para 
alguns, parece que é…

Mas a coisa não pára por aqui, quan-
do pensávamos que já tínhamos visto 
tudo, consegue-se, ainda, fazer uma 
diferenciação entre os professores das 
áreas socioculturais e científicas e os 
das áreas técnicas dos cursos profis-
sionais, sendo estes últimos tratados 
como professores de 3.ª categoria, com 
uma tabela salarial ainda mais baixa! 

Esta “peça de arte” é, na verdade, 
um instrumento, ao serviço do patronato, 
para retirar direitos, baixar remunera-
ções, aumentar horários de trabalho e 
precariedade laboral! Como a FENPROF 
e os seus sindicatos são representantes 
dos interesses dos professores, de todos 
os professores, sejam eles oriundos 
do público ou do privado, e não de ou-
tros interesses quaisquer, recusámos 
liminarmente discutir, sequer, um texto 
deste teor, quanto mais assiná-lo! Pese 
embora a importância que tem para 
a FENPROF e para os professores a 
existência de um contrato colectivo de 
trabalho para o sector, a defesa dos 
docentes do ensino privado está em 
primeiro lugar e acima de tudo e isso 
passa por não aceitar um acordo a 
qualquer custo! Para a FENPROF não 
há docentes do público e do privado, 
docentes de 1.ª, 2.ª ou 3.ª categoria! Há 
docentes, ponto, e a todos são devidos 
os mesmos direitos!

A FENPROF não desiste de lutar 
para que os docentes do ensino priva-
do possam ter condições de trabalho 
dignas e justas e um contrato colecti-
vo de trabalho que valorize a função 
docente. Nesse sentido, lançou um 
Abaixo-Assinado/Petição por um con-
trato colectivo de trabalho que respeite 
a Lei de Bases e o Estatuto do Ensino 
Particular e Cooperativo e a natureza 
da profissão, encontrando-se disponível 
na página da FENPROF para todos 
assinarem; reuniu com todos os grupos 
parlamentares e com o Ministério da 
Educação, a quem expôs a situação 
e pressionou, no sentido de se encon-
trarem soluções e alternativas dignas 
para os docentes do ensino privado.

Mas a movimentação e a participa-
ção dos professores na luta em defesa 
dos seus legítimos direitos e interesses 
é fundamental para dar mais força às 
exigências da FENPROF junto da as-
sociação patronal e do Ministério da 
Educação. 

Os professores do privado sabem 
que podem contar com a FENPROF e a 
FENPROF conta com todos os profes-
sores, porque juntos temos mais força!

É tempo de resistir, é tempo de dizer 
basta, é tempo de lutar!  

ENSINO PRIVADO
 Anabela Sotaia (Coordenação do SPRC)
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MUNICIPALIZAÇÃO
 Francisco Almeida (Direcção do SPRC)

O caminho que o governo parece 
querer seguir, no chamado 
processo de descentralização, 
não é significativamente dife-

rente do processo iniciado pelo governo 
PSD/CDS – descartar responsabilidades 
e justificadas insatisfações e protestos, 
bem como abrir espaço à contratuali-
zação e privatização de vários serviços 
da Escola Pública. Com esse processo 
de transferência de competências, um 
grande número de autarquias assumiria 
um tal volume de responsabilidades que 
as empurraria para a contratualização, 
com privados, de muitos serviços – é a 
vida e a experiência que o atestam. Por 
exemplo, muitas autarquias quando 
lhe foram atribuídas responsabilidades 
na organização das AEC, seguiram o 
caminho da contratação de empresas 
que, porque o seu objetivo é lucro, 
infernizaram a vida das escolas e dos 
professores com consequências que 
se arrastam até hoje. O mesmo se 
passa com as refeições escolares no 
1º Ciclo do Ensino Básico e Educação 
Pré-Escolar, da responsabilidade das 
autarquias – foram entregues a empre-
sas com os resultados que se conhecem

Por outro lado, importa recordar que 
muitas autarquias precisam, mais que 
tudo, de recuperar condições, sobretudo 
financeiras, para exercer as suas atuais 
atribuições. A não ser resolvido este 
problema, agravar-se-ão assimetrias, 
resultantes de desiguais capacidades 
financeiras dos municípios.

Municipalização da Educação
O que faz correr o governo  
e alguns autarcas?

Este processo de transferência 
de responsabilidades iniciou-se num 
tempo em que sucessivos governos 
reduziram os recursos financeiros das 
autarquias, faltando ao cumprimento 
da Lei das Finanças Locais. Ora, um 
acréscimo das suas responsabilidades 
geraria condições para que não fosse 
assegurado, a todos, o direito a uma 
Escola Pública gratuita e de qualidade.

A proposta do governo deixa cla-
ro que a maioria das competências e 
responsabilidades que o governo quer 
transferir para as autarquias podem, 
com vantagem, ser exercidas pelas 
escolas e agrupamentos – refeições e 
cantinas, ação social escolar, gestão 
do pessoal não docente, AEC, gestão 
de recursos educativos, aquisição de 
bens, planeamento e gestão dos esta-
belecimentos de ensino. 

Atente-se, por exemplo, no fun-
cionamento das cantinas – é unânime 
a opinião, nomeadamente de alunos 
e pais, de que funcionam melhor as 
que são geridas pelas escolas. No que 
respeita ao pessoal não docente, os pro-
blemas mais relevantes não se situam 
na responsabilidade pela sua gestão, 
mas na falta destes profissionais na 
maioria das escolas.

Nestas áreas, a proposta de lei do 
governo caminha no sentido da (re)
centralização, uma vez que transfere 
algumas das poucas competências das 
escolas e agrupamentos para os órgãos 
municipais, acrescentando, também por 

essa via, um novo patamar na adminis-
tração do sistema educativo.

Mas se maioria das competências e 
responsabilidades que o governo quer 
transferir para as autarquias podem, com 
vantagem, ser exercidas pelas escolas 
e agrupamentos, que objetivos e riscos 
contém a proposta? Dois objetivos pa-
recem claros: i) entregar a gestão de 
todas as escolas e agrupamentos às 
autarquias; ii) iniciar o caminho para 
passar a colocação e gestão do corpo 
docente (horários, avaliação, carreira)  
na responsabilidade dos autarcas.

E é a isto que alguns autarcas aspi-
ram. Querem literalmente mandar nas 
escolas. Por exemplo, recentes declara-
ções dos autarcas do Porto e de Lisboa 
confirmam esse desejo e, pasme-se, 
uma grande e perigosa convergência.  

A proposta do governo deixa 
claro que a maioria das 
competências e responsabilidades 
que o governo quer transferir 
para as autarquias podem, com 
vantagem, ser exercidas pelas 
escolas e agrupamentos.

A proposta do governo 
deixa claro que a maioria 
das competências e 
responsabilidades que o 
governo quer transferir 
para as autarquias 
podem, com vantagem, ser 
exercidas pelas escolas e 
agrupamentos.
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FORMAÇÃO
 Isaura Madeira (Dirigente do SPRC e Directora do Centro de Formação)

O modelo de formação inicial de 
professores tem sido sempre 
determinado pelo ministério 
que o tutela, contudo, a or-

ganização curricular dos respetivos 
cursos tem sido deixada à autonomia 
das instituições de ensino superior 
privado, ou público, o que tem levado a 
disparidades no desenho das matrizes 
curriculares dos respetivos cursos e 
consequentemente na formação dos 
futuros professores.

Que modelo  
para a formação inicial  
de professores?

Com a publicação do Decreto-lei 
79/2014 foi criado um novo modelo de 
formação de professores que introduz 
uma licenciatura em Educação Básica, 
comum a educadores/as, professores do 
1º e do 2º Ciclos do Ensino Básico que 
se afigura como geradora de desperdício 
de horas de formação, uma vez que 
não confere qualquer habilitação pro-
fissional, apenas permite a candidatura 
aos vários mestrados que, esses sim, 
conferem habilitação para a docência. 

Desperdício de for-
mação porque, formando 
para os vários níveis de 
ensino, retira formação 
científica específica para 
os conteúdos que os can-
didatos a professores vão 
lecionar. Por exemplo, 
para um professor can-
didato a lecionar mate-
mática no 2º CEB, serão 
importantes as 65 horas 
de expressão dramáti-
ca, mais as 65 horas de 
expressão plástica que 
terá no 1º ano do curso, 
se se inscrever na Escola 
Superior de Educação 
de Coimbra, ou no caso 
de Setúbal, didática do 
Português?

Ao esforço na con-
cretização destas disci-

plinas seria preferível o reforço dos 
conhecimentos, capacidades, atitudes 
e competências, necessários ao ensino 
das matérias a lecionar, em função do 
domínio de habilitação para a docência, 
já que o bom desempenho profissional 
implica uma formação sólida no que 
respeita aos conteúdos que ensina e ao 
domínio das metodologias e estratégias 
que utiliza.

A prática de ensino supervisionada 
na sala de aula (estágio) está pratica-
mente confinada ao mestrado, redu-
zindo muito o número de horas que 
seria necessário para proporcionar aos 
formandos atividades letivas, experiên-
cias de planificação e avaliação e para 
promover “uma postura crítica e reflexiva 
em relação aos desafios, processos 
e desempenhos do quotidiano profis-
sional” (DR, 38, ISérie, 2007, p.1324).

Porque todos/as queremos um en-
sino de qualidade, só possível com 
profissionais bem formados, é urgente 
repensar a formação inicial de profes-
sores, refletir sobre a sua conceção e 
organização e avançar para um modelo 
que aposte na adequação de uma oferta 
de qualidade às necessidades do sis-
tema educativo e ao rigor na formação 
científica e pedagógica de educadores/
as e professores/as. 

Será que, quando falamos hoje da formação inicial de 
professores/as, sabemos exatamente do que estamos a 
falar? Que saberes lhes foram ensinados? Que competências 
foram treinadas para lhe garantir um bom desempenho 
profissional?
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SECTORES
 Ana Paula Pires (Direcção do SPRC)

O Despacho de Calen-
dário Escolar para 
esta ano letivo vem 
finalmente reconhe-

cer a aplicação à educação 
pré-escolar do mesmo calen-
dário definido para o básico. É 
a vitória da persistência das/os 
educadores de infância! 

A  FENPROF esteve sem-
pre na primeira linha da luta 
contra um calendário escolar 
que persistia na diferenciação 
entre a educação pré-escolar e 
a educação básica afirmando 
estar em causa questões de 
ordem científico-pedagógica, 
psicológica e social das crian-
ças e de ordem profissional 
dos/as educadores/as de in-
fância. 

Enquanto a FENPROF denunciava 
a FNE tentava calar o protesto “ Desde 
que não sejam postos em causa os 
direitos estatutários dos educadores 
de infância, a FNE (Federação Nacio-
nal dos Sindicatos de Educação) não 
estará contra este despacho. E, na 
nossa interpretação, nada indica que 
os educadores vão ter mais dias de 
trabalho com este calendário. Temos 
que ter em conta que as famílias têm 
variadíssimos problemas sociais e que 
não têm os mesmos dias de férias 
que os professores e nós temos de 
pensar também nas famílias, apesar 
de sermos uma estrutura sindical” 
afirmava lamentavelmente uma diri-
gente da FNE.

Mas desde 2002 foi assim: “ Nunca 
baixar os braços, nunca deixar de lutar 
quando a razão está do lado dos educa-
dores e dos professores resulta, como 
estes sabem, do ADN da FENPROF. 
A luta por um calendário escolar que 
reconhecesse a Educação Pré-Escolar 
como primeira etapa da educação básica 
e não como uma resposta de cariz social 
durou 15 anos, mas nunca cedemos ao 
mais fácil que seria esquecer o problema. 
Nos pareceres que elaborámos, relativos 
à proposta de calendário escolar para 

FENPROF realiza estudo
Questionário está a ser enviado 
aos Jardins de Infância

 
A FENPROF está a fazer um estudo sobre a situação na Educação Pré-
-escolar. Este trabalho envolve aspectos como a distribuição de crianças 
por salas de actividades, as características dos grupos (se são mistos 
ou homogéneos), o número de crianças com necessidades educativas 
especiais em cada sala, conhecimento do número real das novas salas 
abertas no corrente ano lectivo e disponibilidade para alargamento de 
oferta (condições físicas e recursos humanos disponíveis).

Com este questionário, a FENPROF pretende, ainda, conhecer se 
existe um efectivo apoio em recursos humanos não docentes, para to-
das as salas de jardim de infância. Tendo em conta a importância deste 
estudo, é fundamental que as/os educadoras/es de infância respondam 
positivamente a esta solicitação, pois os resultados serão objecto de 
divulgação pública. + info em www.sprc.pt 

Calendário da Educação Pré-Escolar

Uma conquista dos docentes 
e da FENPROF

cada ano letivo, esta era a questão que 
merecia mais relevo. A cada ministro, dos 
que governaram a educação nestes 15 
anos, este foi problema colocado como 
de resolução obrigatória. Conseguimos 
finalmente e isso é importante, não só 
pela questão em si, mas porque são 
estes ganhos que nos renovam a força e 

reforçam a determinação para continuar 
a lutar.” Mário Nogueira, Secretário-geral 
da FENPROF.

E porque a FENPROF nunca desis-
tiu, a vitória obtida com esta mudança 
que levou ao reconhecimento, pelo 
governo, da razão aos educadores de 
infância, deve, por isso ser valorizada. 



dezembro 2017RCI | 12

FORMAÇÃO

Intervir para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens - 
Uma abordagem Pedagógica

Reeducação Vocal 
para Professores

Problemas de Comporta-
mento na Sala de Aula 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

O Museu e a Escola 
(Novos desafios/ 
Novas Práticas)

A Astronomia no 1º CEB 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110 e 910 

Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Ana Bela Dinis
Maria José Maurício

Paulo Simões

Eurídice Rocha

António Morais

António Pires

Olga Marques

João Marques

7 Dez.
2017

5 Jan.
2018

2 Mar.
2018

2 Abr.
2018

2 Fev.
2018

7 Dez.
2017

2 Fev.
2018

3 Jan.
2018

2 Fev.
2018

2 Mar.
2018

Aveiro

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Guarda

Seia

Batalha

Seia

Alcobaça

Guarda

Seia

Coimbra
Sede SPRC

Aveiro

EB 2 do Teixoso 
(Esc. sede do 
AETeixoso)

Sede SPRC / 
Casa Sindical 
C. Branco
Núcleos 
Museológicos 
de C. Branco

Fig. da Foz

Esc. Sec. Frei 
Heitor Pinto 
Covilhã

25H

15H

15H

25H

15H

15H

15H

25H

15H

5 Jan · 18h-21h | 6 Jan · 9h-12h30/14h-15h30
19 Jan · 18h-21h | 20 Jan · 9h-12h30/14h-15h30
2 Fev · 18h-21h | 3 Fev · 9h-12h30/14h-16h30

Reeducação Vocal 
para Professores

A calculadora TI-Nspire e 
as metas curriculares do 
ensino secundário

Problemas 
de Comportamento 
na Sala de Aula 

Escola Inclusiva – 
Retrocesso ou Novo 
Paradigma?

Fundamentos de electricidade 
para não Electrotécnicos

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupo 240

Professores de matemática 
do 3º ciclo e secundário 
(grupo 500)

Professores dos Grupos 
100, 110, 240, 530 e 600 

Docentes de todos
os níveis de ensino

António Morais 

Joaquim de Jesus

Lurdes Santos

7 Dez.
2017

15H

25H

A Astronomia no 1º CEB Grupo 110 Paulo Simões 15H

12 Jan · 17h30-21h | 13 Jan · 9h-13h
19 Jan · 17h30-21h | 20 Jan · 9h-13h

Na Rota dos Castelos 
da Raia

Problemas de 
Comportamento 
na Sala de Aula 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110, 240, 530 
e 600

João Cordeiro

Olga Gaspar

25 Mai.
2018

15H

15H

29 Jun · 17h30-20h30 | 30 Jun · 9h-13h/14h-19h
14 Jul · 9h30-12h30

3 Fev · 9h30-13h/14h-15h30
17 Fev · 9h30-13h/14h-15h30
24 Fev · 9h30-13h/14h-15h30

A Pedagogia no Museu Docentes de todos
os níveis de ensino

Isaura Madeira

Olga Gaspar

2 Mar.
2018

15H 11 Abr · 18h-20h | 21 Abr · 9h-13h/14h-16h
28 Abr · 9h-13h | 3 Mai · 18h-21h

13 Abr · 18h30-20h30
14 Abr · 9h-13h/14h-17h
20 Abr · 18h30-20h30
21 Abr · 9h-13h/14h-17h
5 Mai · 9h-13h/14h-17h

17 Fev · 9h-13/14h-18h | 24 Fev · 9h-13/14h-17h

12 Mai · 9h-13h/14h-17h
19 Mai · 9h-13h | 26 Mai · 9h-13h

13 Abr · 18h-21h30 | 14 Abr · 9h-13h
04 Mai · 18h-21h30 | 05 Mai · 9h-13h

2 Mar · 17h30-21h | 3 Mar · 9h-13h
9 Mar · 17h30-21h | 10 Mar · 9h-13h

5 Jan · 18h-21h30 | 6 Jan · 9h-13h
12 Jan · 18h-21h30 | 13 Jan · 9h-13h

A Astronomia no 1º CEB 

Desenvolver a criatividade 
através da expressão 
plástica 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Paulo Simões

Eurídice Rocha

Isaura Madeira

2 Abr.
2018

7 Dez.
2017

5 Jan.
2018

5 Mar.
2018

15H

15H

15H

5 Mai · 9h30-13h/14h-15h30
12 Mai · 9h30-13h/14h-15h30
19 Mai · 9h30-13h/14h-15h30

10 Mar · 9h-13h/14h-17h
13 Abr · 18h-22h | 14 Abr · 9h-13h

2 Fev · 18h-21h30 | 3 Fev · 9h-13h
16 Fev · 18h-21h30 | 17 Fev · 9h-13h

2 Mar · 18h-20h | 3 Mar · 9h-13h/14h-17h
9 Mar · 18h-20h | 10 Mar · 9h-13h/14h-17h
17 Mar · 9h-13h/14h-17h

12 Jan · 18h30-21h30 | 13 Jan · 9h-13h/14h-16h
27 Jan · 9h-13h/14h-16h

Figueiró dos
Vinhos

Pombal

Leiria

Nazaré

Marinha
Grande

Contar e encantar 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

A Pedagogia no Museu

Escola Inclusiva – 
Retrocesso ou Novo 
Paradigma?

Desenvolver a criatividade 
através da expressão 
plástica 

Grupos 100 e 110

Grupos 100, 110 e 910

Lurdes Santos

Eurídice Rocha

Isaura Madeira

Lurdes Santos

Isaura Madeira

15H

15H

15H

15H

15H

2 Fev.
2018

2 Mar.
2018

30 Mar.
2018

2 Abr.
2018

24 Abr.
2018

2 Mar · 18h30-21h30 | 3 Mar · 9h-13h
9 Mar · 18h30-21h30 | 10 Mar · 9h-13h

13 Abr · 18h30-21h30 | 14 Abr · 9h-13h30
20 Abr · 18h30-21h30 | 21 Abr · 9h-13h30

9 Mai · 18h-21h | 12 Mai · 9h-13/14h-18h
18 Mai · 18h-22h

11 Mai · 18h-21h30 | 12 Mai · 9h-13h
18 Mai · 18h-21h30 | 19 Mai · 9h-13h

25 Mai · 18h-21h30 | 26 Mai · 9h-13h
1 Jun · 18h-21h30 | 2 Jun · 9h-13h

14 Abr · 9h-13h/14h-18h
21 Abr · 9h-13h/14h-18h30
05 Mai · 9h-13h/14h-18h30

Intervir para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens - 
Uma abordagem Pedagógica

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110 e 910

Ana Bela Dinis
Maria José Maurício

2 Fev.
2018

7 Dez.
2017

25H 2 Mar · 18h-21h | 3 Mar · 9h–12h30/14h–15h30
9 Mar · 18h-21h
10 Mar · 9–12h30/14h–15h30
23 Mar · 18h-21h
24 Mar · 9h–12h30/14h–16h30

6 Jan · 9h-13/14h-17h | 20 Jan · 9h-13h
27 Jan · 9h-13h
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Intervir para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens - 
Uma abordagem Pedagógica

Reeducação Vocal 
para Professores

Problemas de Comporta-
mento na Sala de Aula 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

O Museu e a Escola 
(Novos desafios/ 
Novas Práticas)

A Astronomia no 1º CEB 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110 e 910 

Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Ana Bela Dinis
Maria José Maurício

Paulo Simões

Eurídice Rocha

António Morais

António Pires

Olga Marques

João Marques

7 Dez.
2017

5 Jan.
2018

2 Mar.
2018

2 Abr.
2018

2 Fev.
2018

7 Dez.
2017

2 Fev.
2018

3 Jan.
2018

2 Fev.
2018

2 Mar.
2018

Aveiro

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Coimbra
Sede SPRC

Guarda

Seia

Batalha

Seia

Alcobaça

Guarda

Seia

Coimbra
Sede SPRC

Aveiro

EB 2 do Teixoso 
(Esc. sede do 
AETeixoso)

Sede SPRC / 
Casa Sindical 
C. Branco
Núcleos 
Museológicos 
de C. Branco

Fig. da Foz

Esc. Sec. Frei 
Heitor Pinto 
Covilhã

25H

15H

15H

25H

15H

15H

15H

25H

15H

5 Jan · 18h-21h | 6 Jan · 9h-12h30/14h-15h30
19 Jan · 18h-21h | 20 Jan · 9h-12h30/14h-15h30
2 Fev · 18h-21h | 3 Fev · 9h-12h30/14h-16h30

Reeducação Vocal 
para Professores

A calculadora TI-Nspire e 
as metas curriculares do 
ensino secundário

Problemas 
de Comportamento 
na Sala de Aula 

Escola Inclusiva – 
Retrocesso ou Novo 
Paradigma?

Fundamentos de electricidade 
para não Electrotécnicos

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupo 240

Professores de matemática 
do 3º ciclo e secundário 
(grupo 500)

Professores dos Grupos 
100, 110, 240, 530 e 600 

Docentes de todos
os níveis de ensino

António Morais 

Joaquim de Jesus

Lurdes Santos

7 Dez.
2017

15H

25H

A Astronomia no 1º CEB Grupo 110 Paulo Simões 15H

12 Jan · 17h30-21h | 13 Jan · 9h-13h
19 Jan · 17h30-21h | 20 Jan · 9h-13h

Na Rota dos Castelos 
da Raia

Problemas de 
Comportamento 
na Sala de Aula 

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110, 240, 530 
e 600

João Cordeiro

Olga Gaspar

25 Mai.
2018

15H

15H

29 Jun · 17h30-20h30 | 30 Jun · 9h-13h/14h-19h
14 Jul · 9h30-12h30

3 Fev · 9h30-13h/14h-15h30
17 Fev · 9h30-13h/14h-15h30
24 Fev · 9h30-13h/14h-15h30

A Pedagogia no Museu Docentes de todos
os níveis de ensino

Isaura Madeira

Olga Gaspar

2 Mar.
2018

15H 11 Abr · 18h-20h | 21 Abr · 9h-13h/14h-16h
28 Abr · 9h-13h | 3 Mai · 18h-21h

13 Abr · 18h30-20h30
14 Abr · 9h-13h/14h-17h
20 Abr · 18h30-20h30
21 Abr · 9h-13h/14h-17h
5 Mai · 9h-13h/14h-17h

17 Fev · 9h-13/14h-18h | 24 Fev · 9h-13/14h-17h

12 Mai · 9h-13h/14h-17h
19 Mai · 9h-13h | 26 Mai · 9h-13h

13 Abr · 18h-21h30 | 14 Abr · 9h-13h
04 Mai · 18h-21h30 | 05 Mai · 9h-13h

2 Mar · 17h30-21h | 3 Mar · 9h-13h
9 Mar · 17h30-21h | 10 Mar · 9h-13h

5 Jan · 18h-21h30 | 6 Jan · 9h-13h
12 Jan · 18h-21h30 | 13 Jan · 9h-13h

A Astronomia no 1º CEB 

Desenvolver a criatividade 
através da expressão 
plástica 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Paulo Simões

Eurídice Rocha

Isaura Madeira

2 Abr.
2018

7 Dez.
2017

5 Jan.
2018

5 Mar.
2018

15H

15H

15H

5 Mai · 9h30-13h/14h-15h30
12 Mai · 9h30-13h/14h-15h30
19 Mai · 9h30-13h/14h-15h30

10 Mar · 9h-13h/14h-17h
13 Abr · 18h-22h | 14 Abr · 9h-13h

2 Fev · 18h-21h30 | 3 Fev · 9h-13h
16 Fev · 18h-21h30 | 17 Fev · 9h-13h

2 Mar · 18h-20h | 3 Mar · 9h-13h/14h-17h
9 Mar · 18h-20h | 10 Mar · 9h-13h/14h-17h
17 Mar · 9h-13h/14h-17h

12 Jan · 18h30-21h30 | 13 Jan · 9h-13h/14h-16h
27 Jan · 9h-13h/14h-16h

Figueiró dos
Vinhos

Pombal

Leiria

Nazaré

Marinha
Grande

Contar e encantar 

Razões “ser ou não ser 
… música!”

A Pedagogia no Museu

Escola Inclusiva – 
Retrocesso ou Novo 
Paradigma?

Desenvolver a criatividade 
através da expressão 
plástica 

Grupos 100 e 110

Grupos 100, 110 e 910

Lurdes Santos

Eurídice Rocha

Isaura Madeira

Lurdes Santos

Isaura Madeira

15H

15H

15H

15H

15H

2 Fev.
2018

2 Mar.
2018

30 Mar.
2018

2 Abr.
2018

24 Abr.
2018

2 Mar · 18h30-21h30 | 3 Mar · 9h-13h
9 Mar · 18h30-21h30 | 10 Mar · 9h-13h

13 Abr · 18h30-21h30 | 14 Abr · 9h-13h30
20 Abr · 18h30-21h30 | 21 Abr · 9h-13h30

9 Mai · 18h-21h | 12 Mai · 9h-13/14h-18h
18 Mai · 18h-22h

11 Mai · 18h-21h30 | 12 Mai · 9h-13h
18 Mai · 18h-21h30 | 19 Mai · 9h-13h

25 Mai · 18h-21h30 | 26 Mai · 9h-13h
1 Jun · 18h-21h30 | 2 Jun · 9h-13h

14 Abr · 9h-13h/14h-18h
21 Abr · 9h-13h/14h-18h30
05 Mai · 9h-13h/14h-18h30

Intervir para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens - 
Uma abordagem Pedagógica

Docentes de todos
os níveis de ensino

Grupos 100, 110 e 910

Ana Bela Dinis
Maria José Maurício

2 Fev.
2018

7 Dez.
2017

25H 2 Mar · 18h-21h | 3 Mar · 9h–12h30/14h–15h30
9 Mar · 18h-21h
10 Mar · 9–12h30/14h–15h30
23 Mar · 18h-21h
24 Mar · 9h–12h30/14h–16h30

6 Jan · 9h-13/14h-17h | 20 Jan · 9h-13h
27 Jan · 9h-13h

Sindicato dos Professores
da Região Centro

Exclusivo para sócios do SPRC/FENPROF

2017/2018

PLANO DE
FORMAÇÃO
CONTÍNUA

CONTACTOS

Direcção Regional
R. Lourenço Almeida de Azevedo, 21, 3000-250 Coimbra 
ou Ap. 1020, 3001-552 Coimbra
Tel.: 239 851 660 | Fax: 239 851 666 | E-Mail: sprc@sprc.pt

Direcções Distritais

AVEIRO
R. de Angola, 42, Lj B - Urb. Forca - Vouga, 3800-008 Aveiro
Tel.: 234 420 775 | Fax: 234 424 165 | E-Mail: aveiro@sprc.pt
CASTELO BRANCO
R. João Alves da Silva, 3 - 1.º Dt.º, 6200-118 Covilhã
Tel.: 275 322 387 | Fax: 275 313 018 | E-Mail: covilha@sprc.pt

Delegações das Direcções Distritais

CASTELO BRANCO
Quinta do Amieiro de Baixo, Lote 4, r/c, 6000-129 Castelo Branco
Tel.: 272 343 224 | Fax: 272 322 077 | E-Mail: castelobranco@sprc.pt
FIGUEIRA DA FOZ
R. Calouste Gulbenkian, 72 - r/c Esq.º, 3080-084 Figueira da Foz
Tel.: 233 425 417 | Fax: 233 425 417 | E-Mail: figueiradafoz@sprc.pt
DOURO SUL
R. Francisco Laranjo (Barronco), Bloco A, Loja Esq., Ap. 42, 5100-117 Lamego
Tel.: 254613197 | Fax: 254619560 | E-Mail: lamego@sprc.pt
SEIA
Lg. Marques da Silva, Edifício Camelo, 2.º Esquerdo, 6270-490 Seia
Tel.: 238 315 498 | Fax: 238 315 498 | E-Mail: seia@sprc.pt

COIMBRA
Prç. da República, 28 - 2.º, Apartado 1020, 3001-552 Coimbra
Tel.: 239 851 660 | Fax: 239 851 668 | E-Mail: coimbra@sprc.pt
GUARDA
R. Vasco da Gama, 12 - 2.º, 6300-772 Guarda
Tel.: 271 213 801 | Fax: 271 223 041 | E-Mail: guarda@sprc.pt
LEIRIA
R. dos Mártires, 26 - r/c Drtº, Apartado 1074, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 815 702 | Fax: 244 812 126 | E-Mail: leiria@sprc.pt
VISEU
Av. Alberto Sampaio, 84, Apartado 2214, 3501-909 Viseu
Tel.: 232 420 320 | Fax: 232 420 329 | E-Mail: viseu@sprc.pt

Lamego - 
Audit. da 
Ass. de 
Municípios 
do Vale do 
Douro-Sul

Águas, Trilhos e Moinhos 
do Rio Balsemão

Grupos 100 e 110

João Cordeiro 2 Abr.
2018

15H 11 Mai · 17h30-20h30
12 Mai · 9h-13h/14h-19h
26 Mai · 9h30-12h30

A Linguagem Visual – 
Processos de criação, 
técnica e criatividade

Docentes de todos
os níveis de ensino

António Morais

Bruno Soares 16 Mar.
2018

Viseu
Esc. Sec. 
Viriato

15H 20 Abr · 18h-21h
28 Abr · 9h-12h30/14h-16h30 
5 Mai · 9h-12h30/14h-16h30 

5 Jan.
2018

Viseu
Sede SPRC

15HReeducação Vocal 
para Professores 

Docentes de todos
os níveis de ensino

16 Fev · 17h30-21h | 17 Fev · 9h-13h
23 Fev · 17h30-21h | 24 Fev · 9h-13h

SPRC.23903.17

Sindicato dos Professores
da Região Centro

Exclusivo para sócios do SPRC/FENPROF

2017/2018

PLANO DE
FORMAÇÃO
CONTÍNUA

CONTACTOS

Direcção Regional
R. Lourenço Almeida de Azevedo, 21, 3000-250 Coimbra 
ou Ap. 1020, 3001-552 Coimbra
Tel.: 239 851 660 | Fax: 239 851 666 | E-Mail: sprc@sprc.pt

Direcções Distritais

AVEIRO
R. de Angola, 42, Lj B - Urb. Forca - Vouga, 3800-008 Aveiro
Tel.: 234 420 775 | Fax: 234 424 165 | E-Mail: aveiro@sprc.pt
CASTELO BRANCO
R. João Alves da Silva, 3 - 1.º Dt.º, 6200-118 Covilhã
Tel.: 275 322 387 | Fax: 275 313 018 | E-Mail: covilha@sprc.pt

Delegações das Direcções Distritais

CASTELO BRANCO
Quinta do Amieiro de Baixo, Lote 4, r/c, 6000-129 Castelo Branco
Tel.: 272 343 224 | Fax: 272 322 077 | E-Mail: castelobranco@sprc.pt
FIGUEIRA DA FOZ
R. Calouste Gulbenkian, 72 - r/c Esq.º, 3080-084 Figueira da Foz
Tel.: 233 425 417 | Fax: 233 425 417 | E-Mail: figueiradafoz@sprc.pt
DOURO SUL
R. Francisco Laranjo (Barronco), Bloco A, Loja Esq., Ap. 42, 5100-117 Lamego
Tel.: 254613197 | Fax: 254619560 | E-Mail: lamego@sprc.pt
SEIA
Lg. Marques da Silva, Edifício Camelo, 2.º Esquerdo, 6270-490 Seia
Tel.: 238 315 498 | Fax: 238 315 498 | E-Mail: seia@sprc.pt

COIMBRA
Prç. da República, 28 - 2.º, Apartado 1020, 3001-552 Coimbra
Tel.: 239 851 660 | Fax: 239 851 668 | E-Mail: coimbra@sprc.pt
GUARDA
R. Vasco da Gama, 12 - 2.º, 6300-772 Guarda
Tel.: 271 213 801 | Fax: 271 223 041 | E-Mail: guarda@sprc.pt
LEIRIA
R. dos Mártires, 26 - r/c Drtº, Apartado 1074, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 815 702 | Fax: 244 812 126 | E-Mail: leiria@sprc.pt
VISEU
Av. Alberto Sampaio, 84, Apartado 2214, 3501-909 Viseu
Tel.: 232 420 320 | Fax: 232 420 329 | E-Mail: viseu@sprc.pt

Lamego - 
Audit. da 
Ass. de 
Municípios 
do Vale do 
Douro-Sul

Águas, Trilhos e Moinhos 
do Rio Balsemão

Grupos 100 e 110

João Cordeiro 2 Abr.
2018

15H 11 Mai · 17h30-20h30
12 Mai · 9h-13h/14h-19h
26 Mai · 9h30-12h30

A Linguagem Visual – 
Processos de criação, 
técnica e criatividade

Docentes de todos
os níveis de ensino

António Morais

Bruno Soares 16 Mar.
2018

Viseu
Esc. Sec. 
Viriato

15H 20 Abr · 18h-21h
28 Abr · 9h-12h30/14h-16h30 
5 Mai · 9h-12h30/14h-16h30 

5 Jan.
2018

Viseu
Sede SPRC

15HReeducação Vocal 
para Professores 

Docentes de todos
os níveis de ensino

16 Fev · 17h30-21h | 17 Fev · 9h-13h
23 Fev · 17h30-21h | 24 Fev · 9h-13h

SPRC.23903.17
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OPINIÃO

A
perte-se o pescoço às institui-
ções até desistirem de ser o 
que são. As que não gritarem 
por clemência, morrem… O pro-

blema foi sempre o da autonomia na 
gestão do ensino superior e da ciência.

De acordo com as informações vei-
culadas pelo Público (Samuel Silva, 
9.11.2017) o governo pretende garantir, 
no próximo orçamento do Estado, con-
dições diferentes de gestão, no quadro 
da autonomia atribuída às instituições de 
ensino superior. Assim, as fundações, 
desde que encaixem uma receita não 
proveniente do Orçamento do Estado 
de pelo menos 50%, poderão continuar 
a beneficiar de grande financiamento do 
Estado, sem limitações contabilísticas e 
financeiras, tendo em conta que as suas 
contas sairão da esfera do orçamento 
do Estado para o ensino superior. Para 
além disso, limitações existentes com, 

por exemplo, o recrutamento de pes-
soal, hoje impostas às universidades 
públicas que persistem e não desistem, 
fora do regime fundacional, deixarão de 
se aplicar às universidades-fundação 
ou, eventualmente, aos politécnicos-
-fundação.

A estratégia do MCTES de Manuel 
Heitor, ex-Secretário do Estado de Ma-
riano Gago que preparou a aprovação 
do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior, é, portanto, difi-
cultar a gestão de dinheiros públicos 
pelas instituições de ensino superior 
que decidiram manter-se como abso-
lutamente públicas, independentmente 
da sua dimensão e da sua capacidade 
de angariar financiamentos externos 
para o desenvolvimento de projectos, 
designadamente de investigação.

Desta forma, o governo pretende 
forçar o apoio à passagem a Fundação 
onde se resiste, recorrendo, veladamen-
te, à ameaça de fecho da torneira antes 
de cobrir as necessidades do serviço 
público. Um facto é que, até agora, 
as fundações de ensino superior de 
direito privado, não estiveram fora do 
perímetro orçamental do Estado. Por 
essa razão, as formas de gestão e as 
perspectivas de desenvolvimento com 
que queriam afirmar o seu projecto não 
foram concretizadas.

Desde 2007 que na comunidade 

 Luís Lobo (Direcção do SPRC)

O problema  
da autonomia é, 
claramente, ideológico

A intenção do 
governo de reforçar a 
“independência” das 
universidades-fundação 
face ao Orçamento do 
Estado é uma forma de 
forçar a aceitação desta 
transmutação.

Porquê o interesse  
do governo nas fundações  
no ensino superior?

académica, particularmente nas uni-
versidades públicas portuguesas, foram 
levantadas muitas dúvidas quanto ao 
caminho proposto, ficando, contudo, 
salvaguardada a possibilidade de não se 
transmutarem, dependendo, a mesma, 
de decisão dos seus conselhos gerais.

No essencial, sugeria-se que a 
partir desta “manipulação genética” 
as instituições de ensino superior pas-
sariam a ter mais autonomia na ges-
tão financeira e orçamental, podendo 
libertar-se de um conjunto de regras 
que são impostas às que são geridas 
como se situando, exclusivamente, na 
esfera do Estado.

O aliciamento feito sobre as universi-
dades, mas também, mais tarde, sobre 
os institutos politécnicos, provém, não só 
e em menor grau, do interior das institui-
ções, mas, também e  principalmente, 
da acção externa, designadamente dos 
governos, declaradamente interessados 
em alterar a relação do Estado com o 
serviço público de ensino superior. 

Procurando criar um cenário de 
vantagens na opção pela fundação, 
estabeleceram-se alguns objectivos 
que teriam origem em aspectos de or-
dem administrativa: flexibilização dos 
processos de gestão, libertação da pe-
sada burocracia imposta pelo Estado, 
aumento da capacidade de captação de 
financiamento, quer através de projectos, 
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quer recorrendo a doações, autonomia 
na alienação de património, ou acesso 
a empréstimos, entre outros.

Para as instituições que passaram 
a fundações, as promessas de reforço 
orçamental foram um logro e a maior 
autonomia financeira caíu por terra, 
pois a União Europeia não permitiu a 
independência da contabilidade públi-
ca que daí devia decorrer, pois, como 
veio a verificar-se, a parte da receita 
correspondente aos financiamentos 
de projectos pela FCT não podia ser 
subtraído da esfera do Estado.

Se da parte do MCTES e do governo 
houvesse um olhar sério sobre as suas 
responsabilidades com as instituições de 
ensino superior públicas, as garantias 
de maior autonomia eram garantidas, 
de igual forma, independentemente 

de serem públicas ou fundações de 
direito privado. 

Porém, a estratégia do governo está 
a ficar cada vez mais clara: por um lado, 
o sufoco orçamental fará uma espécie 
de “selecção natural” das sobreviven-
tes ao colapso (as outras teriam de se 
reconverter ou de se sujeitar a fusões 
provocadas pelas mais fortes); por outro 
lado, as universidades e os institutos 
politécnicos que venham a enquadrar-
-se no novo regime poderão obter a 
capacidade de gerir os seus recursos 
humanos a partir de uma lógica de 
privatização dos vínculos (regime de 
contratação privado, de acordo com o 
que se encontra estabelecido no Código 
de Trabalho).

Tal é, para muitos especialistas, 
a verdadeira intenção, desde 2007, 
alerta que a FENPROF vem fazendo 
desde sempre.

Se tal se concretizar, coincidirão no 
espaço e no tempo docentes e investi-
gadores contratados ao abrigo dos dois 
subsistemas, com claro prejuízo para 
os que são contratados fora das regras 
estabelecidas nos estatutos de carreira 
do sector público. Exemplificando, não 
havendo qualquer instrumento de regu-
lação colectiva (acordo de empresa), os 
horários de trabalho semanais passam 
a ser de 40 horas e não 35 horas como 
acontece na administração pública. O 
vínculo privado dará, ainda, origem a 
desenvolvimentos de carreira diferentes 
e a sua própria organização interna 
(as diversas componentes do horário) 
podem ser ignoradas, desrespeitadas 
e ultrapassadas por regras próprias 
que, tendencialmente, resultarão em 
mais trabalho por menos dinheiro e 
vínculos mais precários.

Aquilo que levou Mariano Gago a 
defender esta transmutação foi a sua 
clara opção por lógicas de gestão que 
não servem à realidade portuguesa, 
caracterizada por verdadeiros casos 
de sucesso das suas principais uni-
versidades (Coimbra, Lisboa, Nova e 
Porto). Um reconhecimento que granjea-
ram que nada tem a ver com qualquer 
transformação em Fundação. Hoje, se 
algumas já concretizaram a mudança 
ou se se debatem em convencer os 
seus utentes e discentes, não se deve 
a quaisquer vantagens, mas sim a fa-
zer da instabilidade, do agravamento 
das condições de trabalho e da des-
valorização do trabalho e dos salários 
a estratégia para «viverem melhor». 
Como nas sociedades capitalistas e 
com governos neoliberais, o trabalhador 
é sempre o elo mais fraco. 

Fundações:  
Um passo para 
a “privatização” 
dos vínculos  
e da gestão
SPRC continuou o debate na 
região sobre a passagem das 
instituições de ensino superior a 
fundações de direito privado, em 
parceria com outras entidades, 
designadamente a ABIC, os 
sindicatos da função pública e 
as uniões de sindicatos. 

Desta vez, a iniciativa, bem 
participada, realizou-se na Uni-
versidade da Beira Interior. 

Dos intervenientes convi-
dados, destaque para António 
Gomes Martins, dirigente do 
SPRC e ex-reitor da Universida-
de de Coimbra. Este docente da 
FCTUC desmontou o discurso 
triunfalista dos defensores deste 
processo de transmutação, para 
provar que, das duas uma, ou se 
garantem as mesmas condições 
de financiamento e de exercício 
da autonomia das instituições 
de ensino superior, sejam ou 
não fundações (e neste caso a 
passagem a fundação não se 
justifica), ou se clarifica o discur-
so e diz-se a verdade, a qual é 
a de que o regime fundacional 
só tem vantagem nas possibi-
lidades de contratação mais 
barata de pessoal docente e não 
docente e na desregulamenta-
ção das carreiras profissionais, 
para além de outras mas muito 
poucas minudencias.

O SPRC, que tem estado 
sempre na primeira linha na 
contestação a este processo, 
realizou já encontros com este 
tema em Coimbra, Leiria, Cas-
telo Branco e Covilhã, estando 
em preparação a realização de 
outros debates noutras cidades 
da região, designadamente Vi-
seu, Aveiro e Guarda.

Entretanto prosseguem 
outras acções de divulgação 
das posições do SPRC e da 
FENPROF e de mobilização 
para o combate às tentativas 
de imposição do regime fun-
dacional.

O governo pretende forçar 
o apoio à passagem a 
Fundação onde se resiste, 
recorrendo, veladamente, 
à ameaça de fecho da 
torneira antes de cobrir as 
necessidades do serviço 
público.
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SECTORES

Gestão de pessoal  
no ensino superior

O emprego precário é uma opção 
de gestão no ensino superior. 
É mais barato, quem não tem 
um vínculo estável está mais 

sujeito a pressões no plano laboral, os 
horários são mais longos, com parte das 
horas a não serem remuneradas, e as 
direcções das universidades e politécni-
cos não têm de assumir compromissos 
profissionais característicos dos vínculos 
laborais mais estáveis.

Trata-se de uma situação que, para 
além de ser absolutamente injusta, se 
afasta da lógica de que a um posto de 
trabalho permanente deverá corres-
ponder um vínculo permanente. Por 
outro lado, viola as normas europeias, 
afasta-se do que é hoje praticado no 
sector privado e já em alguns sectores 
da administração pública.

Vejamos o quadro da situação. Os 
valores apresentados têm alterações, 
não havendo, contudo um desvio sig-
nificativo. O eventual desvio dever-se-á 
ao facto de os números do MCTES, 
disponíveis no REBIDES, serem relativos 
a dezembro de 2015.

Esta situação carece de uma atenção 
especial, tendo em conta que esta pre-
cariedade associa-se necessariamente 
insegurança levando a, inevitavelmen-
te, menos satisfação profissional. E 
o argumento de que estes docentes, 
muitos dos quais unicamente com este 
emprego, são convidados para leccionar 
algumas horas na área de actividade 
da sua profissão não pega. Hoje, na 
maioria das instituições de ensino su-
perior, o docente convidado tem uma 
carga horária muito superior ao que se 
encontra estabelecido nos Estatutos 
de Carreira, quebrando um princípio 

Universidade ou Politécnico Contratos 
Precários %

Universidade da Beira Interior 382 52,5

Universidade de Coimbra 649 40,2

Universidade de Aveiro 309 37,1

I Politécnico de Leiria 574 68,3

I Politécnico de Castelo Branco 228 54,2

I Politécnico de Viseu 217 51,42

I Politécnico da Guarda 87 43,5

I Politécnico de Coimbra 251 41,3

fundamental a que a própria Provedoria 
de Justiça fez referência no parecer que 
emitiu, a pedido do SPRC, sobre os 
regulamentos aprovados pela Reitoria 
da UC relativamente a contratação e 
horários de trabalho, de que deu, aliás, 
conhecimento aos órgãos responsáveis 
da instituição. 

Por outro lado, o preço hora bai-
xa significativamente, pois muitos dos 
docentes (com horários em regime de 
tempo parcial) têm uma carga hora su-
perior à de um professor em dedicação 
exclusiva.

Este é um cenário verificado nos 
últimos anos, agravado pelas práticas 
de desregulação praticadas nas várias 
instituições e que tem sido a tábua de 
salvação perante o magro financiamento 
proveniente do Orçamento do Estado. 
É que um professor em tempo integral/
dedicação exclusiva pode custar mais 
do dobro de um docente contratado a 
termo em tempo parcial.

Prevalece  
a opção  
pelo emprego 
precário

É necessário contrariar esta 
lógica, dar visibilidade 
pública ao problema e lutar 
contra uma prática ilegal 
que pode transformar-se em 
regra.

É necessário contrariar esta lógica, 
dar visibilidade pública ao problema e 
lutar contra uma prática ilegal que pode 
transformar-se em regra.

O SPRC, a este propósito informou 
os docentes que perante a assinatura 
de um novo contrato que não respeite 
as normas do ECDU ou do ECDPESP 
o façam sob reserva e que, de imediato 
se dirijam ao Sindicato para obter a 
informação e ao apoio necessário para 
contestar esse contrato. 

Gestão de pessoal  
no ensino superior

 Luís Lobo e António Matos (Direcção do SPRC)
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Pensões e reformas
Ténue recuperação para perdas  
dos últimos 10 anos

O
s professores perderam direitos, 
salários e reformas. Nos últimos 
anos, especialmente de 2009 a 
2015, os professores perderam 

muito nos seus salários e reformas. 
Vejamos neste período as perdas nos 

salários. A FENPROF já fez este estudo 
e já o divulgou, mas lembremos os casos 
dos professores nos últimos escalões da 
carreira:

Um professor no 8º escalão, índice 299, 
perdeu de 2011 a 2016 um total de 21.953 
euros e um professor no 9º escalão, índice 
340, perdeu 25.682 euros. Lembramos que 
em 2012, além da descida dos salários, não 
receberam subsídio de férias e de Natal, 
perdendo respetivamente 7.658 euros e 
9.120 euros.

Este “roubo” nos salários é duplamente 
penalizador. Perderam nos salários e vão 
perder nas pensões futuras, dado que os 
cálculos são feitos de acordo com o que 
receberam.

Relativamente às pensões de aposen-
tação a legislação mudou muito de 2005 
até agora, piorando sempre na exigência da 
idade, do tempo de serviço e no processo 
de cálculo.

Reparemos no Quadro 1 – Antes de 
2005 a exigência era de 36 anos de serviço, 
podendo o professor ter menos de 60 anos 
de idade e ficava com uma pensão igual ao 
salário que recebia (ainda que só tivessem 
aumento quando os aumentos legislados 
ao longo dos anos seguintes à reforma 
ultrapassassem os 10%). Hoje exige-se 40 
anos de serviço e 66 anos e 3 meses de 
idade e o cálculo é muito pior. O cálculo é 
feito em duas parcelas, a P1 é só 80% do 
salário de 2005 e o P2 tem um processo de 
cálculo ainda pior porque é feito como na 
Segurança Social sobre os salários de 2006 
até agora. Ou seja, as pensões sofrem uma 
tripla penalização –  mais tempo de serviço, 
mais idade e  menor valor nas pensões!

Já nem falamos no caso dos profes-
sores que começaram a trabalhar depois 
de 1993 e que terão pensões muito mais 
baixas e dos que desde 2006 descontam 
para a Segurança Social e não para a CGA. 
Se não lutarmos para revogar a legislação 
todos estes professores terão pensões muito 
mais baixas do que as atuais.

Quadro 2: MAIS IMPOSTOS, MENOS PENSÃO

ANO PENSÃO 
BRUTA IRS ADSE SOBRETAXA CES PENSÃO 

REAL

2009 2.454 € 18% 1% 2.013 €

2011 2.454 € 20% 1,4% 1.930 €

2013 2.454 € 26% 2,25% 38 € 168 € 1.593 €

2015 2.454 € 26% 3,5% 42 € 1.689 €

2016 2.454 € 26% 3,5% 21 € 1.709 €

2017 2.454 € 24,5% 3,5% Fim Junho 1.786 €

Quadro 1: ALTERAÇÕES DAS REFORMAS

ANO TEMPO 
DE SERVIÇO IDADE CÁLCULOS

Até 2005 36 anos 100% do salário

2005 (Lei 60/2005) 36 anos 60 90% - P1 (par-
cela até 2005)

2007 (Lei 52/2007) 37 anos 61 90%

2009 38 anos 65 90% - P1

2012 39 anos 65 90%

2014 (Lei 11/2014) 40 anos 66  (*) 80% - P1

2016 40 anos 66 anos e 2 meses 80% - P1

2017 40 anos 66 anos e 3 meses 80% - P1

(*) desaparece bonificação por cada 3 anos a mais dos 30 com 55 anos de idade 

APOSENTAÇÃO
 Isabel Melo (Professora Aposentada, dirigente do SPRC e da FENPROF) 
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Os professores envelhecem e 
têm que trabalhar mais tempo e com 
mais exigências, daí que tenham 
aumentado muito os pedidos de apo-
sentações antecipadas. As pensões 
antecipadas têm grandes penaliza-
ções. Hoje perdem 6% por cada ano 
de idade em falta e cerca de 2,7% por 
cada ano de tempo de serviço. Além 
disso em 2007 “inventaram” o fator 
de sustentabilidade que estabeleceu 
uma redução que tem aumentado 
sempre, passando de 0,56% para 
1,32% em 2009, 3,14% em 2011, 
12,34% em 2014 e 13,88% em 2017!

As  pensões não são aumenta-
das desde 2009 (e algumas há mais 
tempo). Os aumentos têm atingido só 
as pensões mais baixas da Função 
Pública, que regra geral não são as 
que os professores recebem. Isto é, 
as pensões mantêm-se com o mesmo 
valor bruto mas recebemos menos 
porque os governos aumentaram os 
impostos e até criaram impostos novos.

Veja-se o Quadro 2 que nos mos-
tra como exemplo o caso de uma 
pensão atribuída em 2009 com um 
valor de 2454 euros.

O IRS passa de 18% em 2009 
para 26% em 2013. A  ADSE , que 
não tinha desconto nas pensões, 
passou de 1% para 3,5%.

Criaram a  SOBRETAXA e a CES 
(Contribuição Extraordinária de Soli-
dariedade – vejam que ironia!).

Assim esta pensão tem sempre o 
mesmo valor bruto de 2454 euros, mas 
o professor recebe cada vez menos 
de pensão! Recebia 2013 euros em 
2009, 1930 euros em2011, 1593 euros 
em 2013, 1689 euros em 2015, 1709 
euros em 2016 e 1786 em 2017.

Esta descida das pensões reais 
é muito grave, especialmente numa 
época de crise em que os aposen-
tados têm muitas vezes de ajudar 
filhos e netos desempregados ou 
com salários baixos.

Que fazer? Continuar a lutar, hoje 
e já para que não tenhamos um dia de 
fazer a luta pela sobrevivência, como 
já fizemos no passado – uma luta de 
mais de dez anos para conseguir 
em 1999 a indexação aos salários 
do ativo, já que muitos professores 
recebiam pensões de miséria o que 
fazia com que muitos não tivessem 
o mínimo necessário para viver com 
dignidade! 

Intervenção na 2ª Conferência 
Professores Aposentados – FENPROF, 
21 de Novembro de 2017

Ciência, Tecnologia  
e Ensino Superior:  
Da brisa de esperança 
ao marasmo

D
ois anos passados de Gover-
no e muito há a dizer sobre a 
prestação do atual governo no 
que toca à política de ciência 

em Portugal. Depois de quatro anos 
PSD/CDS profundamente penosos e 
com políticas que ameaçaram arruinar a 
investigação científica em Portugal, este 
Governo tomou posse num ambiente de 
esperança e com uma promessa bem 
clara que era repetida vezes sem conta 
pelo Ministro Manuel Heitor: o combate 
à precariedade na Ciência. 

Um passo significativo foi o facto de 
ser a primeira vez alguém do Governo 
reconhecer a existência desta realidade 
apesar de ela ser facilmente observável. 
De facto, hoje, mais de 20 mil investiga-
dores científicos e pessoal técnico das 
Universidades estão contratados ao 
abrigo do regime de bolsas, sem que a 
sua atividade seja considerada trabalho 
e, portanto, totalmente desprotegida em 
termos de direitos laborais e sociais.

Mas a esperança rapidamente pas-
sou. Em primeiro lugar, este Ministro 
começou por excluir do acesso ao “em-
prego científico” todos aqueles que não 
são doutorados ao mesmo tempo que se 
recusou a mexer no Estatuto do Bolseiro 
de Investigação. Desta forma, o regime 
de bolsas continuou a ser a forma mais 
barata de as Instituições contratarem 
pessoal para a investigação. Apesar 
de ter sido uma (primeira) decepção 
para muitos, a ideia de que podia ser 
um primeiro passo positivo prevaleceu 
e foi exigida a aplicação imediata deste 
regime que, ainda assim, não resolve as 
questões da precariedade. 

Mas a Lei quando é produzida com 
pouca convicção é mais propensa a 
trazer falhas e neste caso foi isso que 
aconteceu e a sua aplicação foi im-
possível. Assim, após uma apreciação 
parlamentar pedida por BE, PCP, CDS e 
o próprio PS, uma nova versão foi apro-
vada no início deste ano. Toda a gente, 
em especial aqueles que já estavam a 

OPINIÃO
 João Pedro Ferreira (Docente na FEUC, Investigador, Vice-Presidente da ABIC)

ver as suas bolsas acabar ansiaram pela 
sua aplicação. 

Chegamos a Dezembro. Os números 
são esclarecedores. O número de pes-
soas que eram bolseiros e que passaram 
a ter contratos ao abrigo desta Lei é de 0 
(zero). O número de projetos de investi-
gação até agora financiados por via dos 
concursos pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia é de 0 (zero). Entretanto, 
acabaram bolsas de pós-doutoramento, 
contratos de investigador FCT e centenas 
de projetos de investigação. Para estes 
trabalhadores científicos em geral restou 
o desemprego, sem direito a subsídio 
pois não tiveram acesso ao regime geral 
de segurança social. 

Em suma, enquanto milhares de ex-
-bolseiros começaram a ficar desempre-
gados (alguns há ano e meio) à espera 
da sua contratação este Governo sim-
plesmente parou de financiar a Ciência, 
atirando estas pessoas para situações 
dramáticas onde não têm um único ren-
dimento. Ora, para quem quer resolver 
o problema dos investigadores, Manuel 
Heitor tem-se mostrado demasiado bipo-
lar. A verbalização da sua vontade está 
longe da sua prática. De discurso bonito 
em discurso bonito, passa o tempo e tudo 
está pior. Por isso, mais do que nunca, 
é preciso pressionar e lutar porque tudo 
está, ainda, por fazer.  
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N
o dia 28 de Outubro, os pro-
fessores do Ensino Privado 
(Particular e Cooperativo, Pro-
fissional e Artístico Especiali-

zado) saíram à rua para lutar por um 
Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) 
para os ensinos particular e cooperativo 
(EPC), artístico especializado e profis-
sional que respeite a Lei de Bases e o 
Estatuto do EPC.

 Fizeram-no porque a Lei de Bases 
do Ensino Particular e Cooperativo, Lei 
nº 9/79, de 19 de março, consagra que:

 • todo aquele que exerce funções 
em escolas particulares e cooperativas 
de ensino, qualquer que seja a sua 
natureza ou grau, tem os direitos e 
está sujeito aos específicos deveres 
emergentes do exercício da função 
docente, para além daqueles que se 
encontram fixados na legislação de 
trabalho aplicável (artigo 11º);

• os contratos de trabalho dos profes-
sores do ensino particular e cooperativo 
e a legislação relativa aos profissionais 
de ensino, nomeadamente nos domí-
nios salarial, de segurança social e 
assistência, devem ter na devida conta 
a função de interesse público que lhes 
é reconhecida e a conveniência de 
harmonizar as suas carreiras com as 
do ensino público;

 Mas foram, ainda, outras as razões 
que levaram a que os docentes deste 
subsistema fizessem uma concentração 
junto à CNEF (confederação dos patrões 

dos colégios) seguida de manifestação 
até ao Ministério da Educação, de quem 
pretendem a intermediação necessária 
para que se ponha termo à exploração 
e ao agravamento permanente das 
suas condições de trabalho. É que o 
Estatuto do Ensino Particular e Coo-
perativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
152/2013, de 4 de novembro, prevê que 
as convenções coletivas e os contratos 
individuais de trabalho dos educadores 
e docentes do ensino particular e coo-
perativo devem ter em conta a especial 
relevância, para o interesse público, da 
função que desempenham;

 Nos últimos três anos agravaram-
-se substancialmente as condições de 
trabalho dos docentes que exercem 
funções no setor privado, aumentando 
as diferenças relativamente aos colegas 
do ensino público e o CCT assinado 
entre CNEF e alguns sindicatos da UGT 
é ofensivo da dignidade da profissão 
docente e prejudica gravemente as 
condições de trabalho dos docentes 
do ensino particular e cooperativo nas 
suas diferentes modalidades.

Sendo o Estado financiador, por 
razões e formas diversas, de muitos 
estabelecimentos do ensino particular e 
cooperativo e, existindo um a recomen-
dação da OIT e da UNESCO relativa 
a remunerações, horários e condições 
gerais de trabalho dos docentes em 
instituições privadas com financiamento 
público que afirma deverem ser seme-
lhantes às que se praticam no ensino 
público, os docentes presentes nesta 
importante acção de protesto e exi-
gência aprovaram uma resolução onde 
exigem da CNEF e do poder político: 

“1. Que a CNEF negoceie com a 
FENPROF um Contrato Colectivo de 

Pelo direito a 
serem tratados 
com respeito
28 de 
Outubro: 
professores 
do privado 
saíram  
à rua

Trabalho que respeite o estipulado na 
Lei de Bases do EPC e no Estatuto do 
EPC e que contemple:

a) Período normal de trabalho dos 
docentes, nomeadamente a duração do 
horário lectivo igual ao que é aplicado 
no ensino público;

b) Tabelas salariais e carreiras 
docentes semelhantes às do ensino 
público;

c) Regras de transição para a re-
cuperação de tempo de serviço com 
efeitos na progressão;

d) Reconhecimento para efeitos de 
progressão na carreira de todo o tempo 
de serviço docente prestado, indepen-
dentemente de ser em estabelecimento 
de ensino privado ou estabelecimento 
de ensino público.

 2. Que o Ministério da Educação 
fiscalize e controle devidamente o finan-
ciamento público a estabelecimentos 
de ensino privados, de modo a evitar 
a utilização dessas verbas para fins 
distintos do seu objetivo.

3. Que as verbas necessárias para 
o funcionamento das escolas com con-
tratos estabelecidos com o Ministério da 
Educação sejam transferidas atempada-
mente, de modo a permitir o seu normal 
funcionamento, nomeadamente no que 
respeita ao cumprimento do pagamento 
mensal de vencimentos.” | LL 

Nos últimos três 
anos agravaram-se 
substancialmente as 
condições de trabalho 
dos docentes que exercem 
funções no setor privado

SECTORES
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2.ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS PROFESSORES APOSENTADOS

Será talvez interessante 
lembrar aqui e agora a 
evolução do conceito de 
velhice. 

S
e nas cultu-
ras primiti-
vas: velhice 
era igual a 

sabedoria, já na 
cultura clássica, à 
velhice associava-se 
doença. Bem mais 

tarde, chamemos-lhe no Mundo mo-
derno, velhice corresponde à reforma. 
Defendemos que deve ser garantida 
a reforma àqueles que trabalharam 
40 anos, independentemente da sua 
idade. Esta é a opinião da IR-CGTP 
que devemos todos continuar a de-
fender intransigentemente, enquanto 
não alcançamos melhores condições 
para os educadores e professores, 
dado o desgaste da profissão. Ainda 
recentemente aquando da discussão 
sobre longas carreiras contributivas, 
acabou por se verificar que não é este 
o entendimento dos decisores políticos. 

Desde o início desta década, pas-
sou a haver discussão, produção de 
pensamento sobre o conceito de enve-
lhecimento ativo, muito particularmente 
desde que a U.E. declarou 2012 como 
o ano do envelhecimento ativo. Muito 
se escreveu, debateu mas concluiu-se 
sempre o mesmo: para o pensamento 
actualmente dominante, para a UE, o 
envelhecimento ativo significa essencial-
mente trabalhar até mais tarde.  Ora 
envelhecimento ativo e solidariedade 
entre as gerações são duas faces de 
uma só realidade. Dado o aumento da 
longevidade e para que esta não recaia 

sobre as gerações mais jovens, a co-
municação de massas e os fazedores 
de opinião veiculam ideias alarmantes: 
as sociedades estão a envelhecer, a 
fecundidade está em queda, as pensões 
estão em risco, ou seja, enfrentamos 
uma “bomba demográfica” e por isso a 
população ativa tem de suportar o “fardo” 
das pensões, que consomem cada vez 
mais riqueza, já que uma “sociedade 
dos mais velhos” é cada vez menos 
produtiva.

Estas mensagens são falsas, sim-
plistas e manipuladoras. Não se diz que 
os jovens de hoje têm menos filhos, 
entre outras causas, porque têm menos 
recursos, já que se confrontam com mais 
precariedade e com a instabilidade do 
futuro; que os trabalhadores descontam 
sobre os seus salários para garantir as 
suas pensões; que as sociedades são 
mais e não menos produtivas. 

Ora as mesmas instituições euro-
peias que defendem o envelhecimento 
ativo e a solidariedade entre as gera-
ções aplicam políticas de austeridade 
que destroem empregos, provocam o 
aumento das desigualdades sociais, 
da pobreza e da exclusão, promovem 
o individualismo em nome dos merca-
dos, impõem o aumento da idade legal 
da reforma e o retrocesso, atacam as 
pensões e não dignificam os traba-
lhadores mais velhos, como se faz no 
recente Livro Branco, publicado em 
Março deste ano em Bruxelas. A men-
sagem de fundo do Livro Branco sobre 
as pensões é que tem de se trabalhar 
até mais tarde, incluindo nas profissões 
de desgaste rápido.

Na verdade, ser “ativo” não é ape-
nas estar em boas condições físicas ou 

Há quem 
não goste 
nada de ser 
incluído no 
grupo dos 
velhos…

 Isabel Lemos (Direcção do SPRC)

integrar a força de trabalho. A finalidade 
da existência não é trabalhar mas ter 
bem-estar, qualidade de vida.

Sem a criação de empregos para 
todos e todas não há envelhecimento 
ativo.

Sem Serviço Nacional de Saúde, com 
serviços de proximidade de qualidade, 
não há envelhecimento ativo.

Sem uma ação universal e respeitada 
das ACT (Autoridade para as condições 
de trabalho), não há envelhecimento 
ativo.

Sem um ambiente limpo e saudável 
não há envelhecimento activo.

Colegas:
O posicionamento da União Euro-

peia (UE) visando impedir a reposição 
e conquista de direitos e rendimentos 
pelos trabalhadores, reformados e pen-
sionistas portugueses demonstra o ca-
ráter anti-democrático dos instrumentos 
por ela invocados (Semestre Europeu, 
Governação Económica, Tratado Orça-
mental, etc.) e dos objetivos visados: a 
exploração e o empobrecimento. Mostra 
como a luta em defesa de direitos e 
aspirações de quem trabalha ou traba-
lhou é indissociável da luta pelo fim dos 
instrumentos de domínio supranacional 
da UE e pela recuperação das parcelas 
de soberania sem as quais a justiça 
social e o direito ao desenvolvimento 
do nosso povo e do nosso país não 
serão concretizados. 

Os tempos são negros. O risco de 
pobreza dos idosos na Europa é maior 
do que para a população como um todo 
(13,2% contra 9,5% em 2015) e o de 
mulheres aposentadas superior ao dos 
homens (em 2014: 20,2% contra 14,6%) 
e em 2050: 30% das mulheres com 
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mais de 75 estarão abaixo do limiar da 
pobreza.

Cabe-nos desempenhar um papel 
ativo na solidariedade, na cooperação 
e na unidade na ação em defesa dos 
interesses, direitos e aspirações dos 
reformados, pensionistas e idosos em 
estreita cooperação com os colegas que 
estão nas escolas; cabe-nos envolver-
-nos nas suas lutas que são as nossas 
como estas devem ser as deles. Cabe-
-nos envolver-nos nas organizações 
sindicais porque somos também nós 
os sindicatos. 

Na verdade os sindicatos não são 
uma organização abstrata, sem rosto, 
mais ou menos fluida, qual ente fan-
tasmagórico. Sem sindicalizados não 
há sindicatos; então constituamo-nos 
como arautos: cada um de nós deverá 
ter a missão de passar a mensagem 
da importância da sindicalização na 
reforma. Já não temos carreiras e re-
posicionamentos para reivindicar, mas 
temos essa enorme reivindicação: uma 
aposentação digna e devidamente en-
quadrada financeiramente e ao nível 
da saúde, da formação contínua, do 
reconhecimento de plena cidadania. E 
colegas, se não o fizermos, ninguém o 
fará por nós. 

“Vivemos num mundo de conheci-
mentos cada vez mais amplos e, ao 
mesmo tempo, cheio de riscos e perigos 
devido à loucura humana de domínio”. Há 
dias, no jornal Público, António Damásio 
alertava para a necessidade imperiosa 
de alargar e aprofundar a educação e 
a cultura como meio de evitar que os 
homens se matem uns aos outros.

O mundo moderno obriga a construir 
novas formas de organização e gestão de 

M
uitas vezes  oiço  da  parte  dos colegas  o desabafo mais 
sentido  e legítimo  de quem dedicou toda a sua vida a ensinar: 
o desejo de atingir a aposentação  de forma  integra e digna. 
A profissão  é  encantadora  mas exigente.  Desgasta pela res-

ponsabilidade  que se lhe imprime, pelo esforço de chegar a todos porque 
é nesse mesmo empenho que reside toda a sua natureza.

 Estar perante uma turma requer um trabalho de preparação apurado e sem 
falhas, à altura da transmissão  do conhecimento  que levará  o futuro em frente. 
Na mesma medida do ideal surge a realidade, uma verdade absolu-
ta que nos torna humanos  e incapazes  de  lidar com turmas nu-
merosas para lá do  razoável em que a muita idade  do  profes-
sor  colide com a pouca idade dos alunos e acentua a indisciplina. 
As inúmeras reuniões e a burocracia  avulsa afastam-nos do que é funda-
mental: aprender para ensinar e estudar a melhor forma  de explicar.

 A tudo isto, ainda podemos acrescentar as novida-
des de todos os anos, como sejam as metas e os novos con-
ceitos pedagógicos que questionamos e nos questionam. 
Tanto trabalho e horários  desequilibrados, sem fronteiras  letivas e não 
letivas, roubam-nos   a energia e marcam o nosso quotidiano um dia após 
o  outro até  pensarmos que não aguentamos mais, que já não somos o 
professor que queríamos ser, que deveríamos ser.

Às expectativas que todos tinham sobre o desenrolar da carreira no que 
diz respeito aos horários e à aposentação e que previa desenvolvimentos 
específicos de acordo com a natureza de cada setor de ensino, foram 
sendo somadas penalizações e agravamentos que surpreenderam todos, 
independentemente do momento profissional em que se encontram.

Um novo estatuto com uma carreira mais longa afastou os professores 
do contrato assinado quando integraram a profissão. Quem fez todo o seu 
percurso profissional em monodocência ou quem pertence ao segundo e 
terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário viu agravados o direito 
a um regime de aposentação e à redução de horário que consagrava um 
justo equilíbrio entre os setores, Aceite por todos, compreendido por todos.

Neste momento, não se sente que justiça nos é feita, não saem os mais 
velhos para entrarem os mais novos, não se faz a renovação das gerações, 
não se combate o envelhecimento da classe e não se ultrapassa o flagelo da 
precariedade. O óbvio não se faz claro no pensamento dos nossos governos!

Os professores  precisam e merecem  outro regime de aposentação que os 
dignifique e lhes faça  justiça para que o papel da escola também  se cumpra neles. 
Exigir um regime específico de aposentação significa exigir o respeito pela 
profissão que é  desgastante  e exigente,  mas que não  pode perder o 
encantamento que a torna especial e apelativa para as novas gerações. 

 Sofia Monteiro (Direcção do SPRC)

Os professores  
precisam de um novo 
regime de aposentação

recursos humanos para que os homens 
e mulheres muito particularmente os 
trabalhadores e trabalhadoras possam 
viver melhor por mais tempo, ser mais 
felizes, para que possam chegar até ao 
fim sem que ninguém lhes tenha “roubado 
o mundo”, usando a expressão de José 

Saramago na sua comovedora carta à 
avó Josefa.

Colegas, não deixemos que nos rou-
bem o mundo!

Viva a 2.ª Conferência de Docentes 
Aposentados da FENPROF!

Obrigada! 
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL DE BASE

C
ontudo, esta expectativa resulta, 
recorrentemente, de um manda-
to demissionário do trabalhador 
quando não dá qualquer contri-

buto para a luta, embora, em aparen-
te contradição, o faça sentir-se mais 
instituído de autoridade para apontar 
insuficiências, proclamar desilusão com 
as organizações ou ainda alardear des-
crédito dos sindicatos. 

Neste ambiente secular, que se 
repete ao ritmo das lutas desde, pelo 
menos, a segunda metade do século 
XIX, em Portugal, mantém-se o poder 
patronal, contra o qual só a desgraça 
das condições de vida (mais do que as 
laborais) tem conseguido impulsionar 
vantagem no momento de ganhar ex-
pressão a consciência de classe e de, 
deste modo, assumir a transformação 
da sociedade – aconteceu assim nas 
revoluções proletárias sobre nobres 
e burgueses, bem como, até antes 

destas, nas burguesas sobre forças de 
opressão aristocrática, não só das que 
resultaram da Revolução Francesa, mas 
também já noutras do nosso passado 
português com prenúncios curiosos em 
finais do séc. XIV, embora aqui com 
uma alteração bem limitada pelo próprio 
tempo das relações de uma sociedade 
assumidamente hierarquizada. 

Nesta dialética objetiva, há, então, a 
dificuldade de se alcançarem progressos 
por via de um diálogo mais ou menos 
persuasivo, com mais ou menos com-
petência argumentativa no campo da 
oratória. Contudo, só a capacidade de 
convencer o outro da força que respalda 
quem representa os trabalhadores é que 
permite melhorar condições de quem 
trabalha para que o trabalho sirva não 
só o progresso pelo que dele resulta 
mas também pelo passo civilizacional 
de valorização do trabalhador. Esta força 
que se assume como instrumento da luta 

O SPRC nos locais de trabalho
O papel dos núcleos sindicais

 Vitor Januário (Dirigente do SPRC e do Conselho Nacional da FENPRO)

é a organização, que conduz à luta por 
objetivos comuns, sem egocentrismos 
de desvalorização do papel efetivo da 
estrutura coletiva, sem presunções de 
que o mais importante é o que cada um 
entende, sem declarações condoídas 
do prejuízo que as lutam provocam 
a terceiros ou o escondido receio de 
desagrado ao chefe. 

É nos núcleos sindicais que pode 
e deve ser garantida a força da inter-
venção sindical. Destes reclama-se 
uma disponibilidade absoluta para a 
participação nas reuniões de escola, 
garantindo o debate, que visa tornar 
qualquer colega mais preparado no 
conhecimento e na capacidade de 
intervenção no local de trabalho. Trata-
-se de uma atitude que tornará, inevi-
tavelmente, o professor e o educador 
mais competentes no seu papel, bem 
como mais conscientes, e possibilitará 
uma intervenção mais partilhada e dis-
cutida sobre as condições de trabalho 
no local do exercício da profissão, 
gerando uma consequente dinâmica 
de mobilização para momentos de 
ações de âmbito mais alargado e de 
expressão nacional. 

Um núcleo sindical começa por re-
clamar uma disponibilidade para assumir 
o ato de sindicalização como fundamen-
tal, um objetivo que também exige uma 
tomada de consciência, para a qual 
terão, necessariamente, de contribuir 
todos os que aceitem a incumbência de 
lutar por uma classe profissional que 
se quer reforçar para poder alcançar os 
direitos que o progresso civilizacional 
exige e que a própria docência procura 
que os seus discentes alcancem com 
os instrumentos da aprendizagem. 

Esperar que a resolução dos problemas profissionais 
(sobretudo socioprofissionais) seja alcançada 
exclusivamente pelos dirigentes mandatados para 
a negociação com o Ministério da Educação é, 
certamente, sinal de confiança na capacidade de 
argumentação e de representação dos  sindicatos  
da FENPROF. 
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REGALIAS AOS SÓCIOS / NOVOS PROTOCOLOS

DIVULGAÇÃO

Agora vale ainda mais  
a pena ser sócio/a do SPRC.
Uma quota que se anula com tantos 
descontos. Uma organização  
que te defende.

Todos os acordos em www.sprc.pt

Coimbra

Bem-me-Quero, by Lara Lima
Método BmQ by Lara Lima · Centro 
de Yoga e Clínica de Ayurveda
Ensino tradicional do Yoga e 
da filosofia prática Ayurveda e 
preparação profissional
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 
152, r/c 
3000-194 Coimbra
info@bmqbylaralima.com     
239 403 624    915 448 303    
http://www.bmqbylaralima.com 
20% de desconto na matrícula
10% de desconto na generalidade 
dos produtos e serviços prestados

Espaço Chi Figueira
Especialista em Acupuntura, 
Massagem e Relaxamento
Rua Afonso de Albuquerque, 1 cv
3080-041 Figueira da Foz
967 536 749
FB: @EspacoChiFigueira
espacochifig@gmail.com    
10% Desconto
Excepções: Packs tratamentos ou 
outras promoções em vigor no espaço
http://espaco-chi.webnode.pt/ 

FisioCoimbra, Fisioterapia e Saúde
Ladeira da Posteladinha do Chão do 
Bispo, 10, lote 8, loja C 
3030-203 Coimbra
913 330 504   
fisiocoimbra@gmail.com     

http://fisiocoimbra.pt
10% de desconto em fisioterapia, 
nutrição, psicologia, podologia e 
terapia da fala.

CARAPIPNEUS – Comércio e 
Representação de Pneus
Zona Industrial de Tentúgal - Outeiros
3140-576 TENTÚGAL
T. 239 952 126
TM. 969 209 673
M. carapipneus@carapipneus.com
10% Desconto na generalidade dos 
produtos e serviços prestados.
O desconto é efectuado sobre o preço 
de venda do pneu. Oferta da válvula, 
montagem e calibragem.
Excepções: Pneus que não estejam 
em exposição com o preço afixado, 
será efetuado o desconto de 45% 
sobre a maior parte das tabelas.

Grupo Alberto Oculista 
Rua do Seminário, nº 10, 9050-022 
Funchal 
Rede de lojas: Lisboa, Almada, 
Madeira, Algarve, Figueira da Foz, 
Coimbra, Viseu, Açores, Madrid 
T: 291 000 190  
geral@albertooculista.com   
www.albertooculista.net  
25% de desconto e facilidades de 
pagamento até 10x sem juros 
Consultas optometria gratuitas

A Pérola do 
Deserto Azul
Lurdes Leite*

Quando Elmedi, ouve uma voz fininha 
e soluçante no pátio de sua casa em 
Daraa, decide ligar para a equipa de 
busca e salvamento: Projet Salvat!

Com Elmedi e através dele desenro-
la-se uma aventura genuína de luta pela 
sobrevivência, num mundo implacável 
e num cenário de guerra!

Entre o maravilhoso poder da ficção 
e a nostálgica perceção de uma rea-
lidade tocante e chocante a força e a 
audácia de duas mulheres e uma gata.

À medida que se descobrem os per-
sonagens e sua perspicácia, sempre de 
uma forma enérgica, o corajoso Elmedi 
assume os seus mais tenebrosos medos 
interiores, num bote de borracha nas 
proximidades de Latakia!

O drama das crianças sírias e a 
sensibilidade de todos aqueles que 
querem e podem mudar algo neste 
deserto humano, que nos toca no que 
possuímos de mais belo; a bondade e 
o desprendimento.

O fantástico piloto da Zys, uma relí-
quia de nave com coletor de luz e dois 
Star Fighutur, uma viagem inesquecível 
e perigosa pelo Oceano! 

*Lurdes Leite é professora 1.º ciclo do ensino 
básico, em Leiria, e associada do Sindicato 
dos Professores da Região Centro. Com este 
livro quis fazer uma abordagem do drama 
dos refugiados, do medo, da insegurança 
e dos dramas familiares, dirigida ao público 
infanto-juvenil. Propõe-se, ainda, com este 
livro a com as vendas contribuir para o apoio 
aos refugiados que chegam ao nosso país.



Estão em curso processos negociais muito importantes  
e o governo assumiu compromissos que terá de cumprir.

...nas tuas páginas

Não percas 
a oportunidade de ter 
a melhor informação! 

www.sprc.pt • www.fenprof.pt

...na informação imediata
facebook.com/sprcentro • facebook.com/FENPROF.Portugal


