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abandonar o combate, após dois anos de intenso 
trabalho. Na verdade, para a FERPA, tratou-se de 
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questões jurídicas é a solução mais fácil para evitar 
uma ICE que representa certamente um verdadeiro 
desafio no plano social e económico, uma escolha 
de modelo de sociedade. Não podemos renunciar 
a esse direito dos cidadãos que reforçaria uma 
democracia tão enfraquecida na Europa. 
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da C.E. como no nosso país. 

Para além destas conclusões, surge a 
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ter esperança de um envelhecimento com 
dignidade.
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Legislação
Aposentação

Lei nº 11/2014 de 6 
de Março - Estabelece 
mecanismos de convergência 
do regime de protecção social 
da função pública com o 
regime geral da segurança 
social, procedendo à quarta 
alteração à Lei n.º 60/2005, 
de 29 de Dezembro, à 
terceira alteração ao Decreto-
Lei n.º 503/99, de 20 de 
Novembro, e à alteração do 
Estatuto da Aposentação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
498/72, de 9 de Dezembro, 
e revogando normas que 
estabelecem acréscimos de 
tempo de serviço para efeitos 
de aposentação no âmbito da 
Caixa Geral de Aposentações

Concursos

Lei nº 7/2014 de 12 de 
Fevereiro - Primeira 
alteração, por apreciação 
parlamentar, ao Decreto-
Lei n.º 146/2013, de 22 de 
Outubro, que procede à 12.ª 
alteração do Estatuto da 
Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores 
dos Ensinos Básico e 
Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, 
de 28 de Abril, e à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 
132/2012, de 27 de Junho

Contagem de tempo  
de serviço

Despacho nº 16504-A/2013, 
de 20 de Dezembro - 
Estabelece as condições 
e procedimentos relativos 
ao período probatório dos 
docentes

Diversos

Lei nº 76/2013, de 7 de 
Novembro - Estabelece 
um regime de renovação 
extraordinária dos contratos 
de trabalho a termo certo, 
bem como o regime e o modo 
de cálculo da compensação 
aplicável aos contratos 
objecto dessa renovação
Lei nº 80/2013, de 28 de 
Novembro - Estabelece 
o regime jurídico da 
requalificação de 
trabalhadores em funções 

públicas visando a melhor 
afectação dos recursos 
humanos da Administração 
Pública, e procede à nona 
alteração à Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, à quinta 
alteração ao Decreto-Lei 
n.º 74/70, de 2 de Março, à 
décima segunda alteração 
ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, 
de 28 de Abril, à terceira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de Setembro, 
e à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 132/2012, 
de 27 de Junho, revogando 
a Lei n.º 53/2006, de 7 de 
Dezembro
Lei nº 83-A/2013, de 30 
de Dezembro - Primeira 
alteração à Lei n.º 4/2007, de 
16 de Janeiro, que aprova as 
bases gerais do sistema de 
segurança social
Portaria nº 378-G/2013, de 
31 de Dezembro - Define o 
factor de sustentabilidade e 
idade normal de acesso à 
pensão de velhice para os 
anos de 2014 e 2015

Educação

Portaria nº 332-A/2013 de 11 
de Novembro - Regulamenta 
o Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo de Docentes 
integrados na Carreira dos 
Educadores de Infância e 
dos Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário
Despacho nº 521/2014, de 
10 de Janeiro - Lista de 
entidades acreditadas pela 
DGE como avaliadoras e 
certificadoras de manuais 
escolares
Decreto-Lei nº 5/2014, de 14 
de Janeiro - Regula o regime 
de avaliação, certificação 
e adopção dos manuais 
escolares dos ensinos básico 
e secundário, previsto na Lei 
n.º 47/2006, de 28 de Agosto
Despacho nº 1709-A/2014, 
de 3 de Fevereiro - 
Determina a afectação de 
recursos humanos aos CQEP

Ensino Especial

Despacho nº 706-C/2014, 
de 15 de janeiro - É criado 
um Grupo de Trabalho que 
analisará a revisão do quadro 
normativo regulador da 
educação especial

Ensino Particular  
e Cooperativo

Decreto-Lei nº152/2013 de 
4 de novembro - Aprova o 
Estatuto do Ensino Particular 
e Cooperativo de nível não 
superior

Ensino Superior

Regulamento nº 444/2013, 
de 21 de Novembro - Altera 
os artigos 9.º e 12.º do 
regulamento n.º 40/2013, 
relativo ao financiamento 
competitivo de programas de 
doutoramento da FCT
Deliberação nº 2392/2013, 
de 26 de Dezembro - 
Alteração dos elementos 
caracterizadores de um ciclo 
de estudos - Agência de 
avaliação e acreditação do 
Ensino Superior
Regulamento nº 23/2014, de 
22 de Janeiro - Regulamento 
da Prática de Ensino 
Supervisionada, dos Cursos 
de Mestrado Habilitadores à 
Docência
Parecer nº 10/2011, de 5 
de Março - Atribuição de 
ajudas de custo a docentes e 
investigadores aposentados 
autorizados a exercerem 
funções públicas não 
remuneradas

1º Ciclo do Ensino 
Básico

Resolução A.R. nº 151/2011, 
de 19 de Novembro - 
Recomenda ao Governo que 
promova o multilinguismo 
mediante a integração do 
inglês no currículo obrigatório 
do 1.º ciclo do ensino básico 
e crie condições para a 
aprendizagem de uma 
segunda língua estrangeira 
no âmbito das actividades de 
enriquecimento curricular
Parecer nº 2/2014, de 28 
de Janeiro - Parecer sobre 
integração do ensino da 
língua inglesa no currículo do 
1.º ciclo do ensino básico

Formação

Decreto-Lei nº 22/2014, de 
11 de Fevereiro - Estabelece 
o regime jurídico da formação 
contínua de professores 
e define o respectivo 

sistema de coordenação, 
administração e apoio

Gestão

Portaria nº 44/2014, de 
20 de Fevereiro - Primeira 
alteração à Portaria n.º 
265/2012, de 30 de agosto, 
que define as regras e 
procedimentos a observar 
quanto à celebração, 
acompanhamento e 
avaliação dos contratos de 
autonomia a celebrar entre 
os agrupamentos de escolas 
ou escolas não agrupadas e 
o Ministério da Educação e 
Ciência

Vencimentos

Portaria nº 338/2013, de 
21 de Novembro - Procede 
à actualização anual das 
pensões de acidentes de 
trabalho e revoga a Portaria 
n.º 122/2012, de 3 de Maio
Despacho nº nº 15958-
A/2013 e 15958-B/2013, de 6 
de Dezembro – Define e fixa, 
respectivamente os valores 
dos subsídios anuais por 
turma e por curso a atribuir 
aos cursos profissionais 
ministrados nas escolas 
profissionais privadas criadas 
ao abrigo do Decreto-Lei nº 
4/98, de 8 de Janeiro
Lei nº 83-B/2013, de 31 
de Dezembro - Aprova as 
Grandes Opções do Plano 
para 2014
Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
Dezembro - Orçamento do 
Estado para 2014
Despacho nº 706-A/2014, de 
15 de Janeiro - Tabelas de 
retenção na fonte 2014
Ofício Circular nº 2/
DGPGF/2014, de 28 de 
Janeiro - Processamento de 
Remunerações em 2014 - 
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
Dezembro – Lei do Orçamento 
de Estado para 2014  

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 em “Legislação por 
temas” sendo, por isso, de busca 
muito fácil. Os sócios do SPRC, 
recorrendo à “área reservada” do 
site, poderão consultar a legislação 
mais recente.
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FENPROF realiza 4.ª Conferência Nacional  
do 1.º Ciclo do Ensino Básico

(Re)pensar a Escola, 
Dignificar o Professor, 

Respeitar a Criança

ACTUALIDADE

A FENPROF realiza nos próximos 
dias 28 e 29 de Março, em Lisboa 
(Instituto Franco Português/Av. 
Luís Bívar), a 4.ª Conferência 

Nacional do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
sob o lema “(Re)pensar a Escola, Dig-
nificar o Professor, Respeitar a Criança. 
Uma iniciativa contará com 200 delega-
dos eleitos em todo o país e diversos 
convidados de múltiplas organizações.

Nos últimos anos, as políticas de diver-
sos governos desconfiguraram por completo 
a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico:

• Foram encerradas milhares de es-
colas, verticalizou-se a sua tipologia e 
constituiram-se mega agrupamentos que, 
no conjunto, têm vindo a afastar progres-
sivamente os professores da participação 
nos processos de decisão e gestão, com 
clara incidência neste sector de ensino;

• Com as sucessivas alterações cur-
riculares, afastadas da especificidade do 
1.º Ciclo, nomeadamente a idade dos 
seus alunos, agravaram-se as condições 
de ensino e aprendizagem;

• Foi burocratizada a actividade do-
cente com inúmeras e inúteis reuniões 
e burocracia diversa, em prejuízo da 
actividade lectiva e da sua preparação 
e avaliação;

• Foram impostas as chamadas ac-
tividades de enriquecimento curricular 

(AEC) que transferiram aspectos impor-
tantes do currículo do 1.º CEB para um 
espaço que deveria corresponder a uma 
ocupação ajustada dos tempos livres 
dos alunos, retalhando o seu horário 
lectivo e aumentando exponencialmente 
o tempo de escolarização na faixa dos 
6-9 anos de idade.

Numa primeira análise, estas medidas 
parecem desconexas, mas assentam, no 
entanto, em opções políticas que visam 
no essencial: 

• reduzir o investimento na educação; 
• encolher o currículo para algo pró-

ximo do saber ler, escrever e contar, 
amputando-o de áreas essenciais; 

• transferir para o poder local des-
pesas e responsabilidades, sem que 
este possa cumprir o papel promotor, 
fiscalizador, avaliador e regulador do 
sistema educativo; 

• impor às escolas a responsabilidade 
da resolução de problemas sociais cria-
dos pelas opções políticas e ideológicas 
dos governos; 

• estabelecer uma rígida e, ao mesmo 
tempo, centralizadora cadeia hierárquica 
que contribua para transformar os profis-
sionais de educação em funcionários acrí-
ticos/meros cumpridores de normativos; 

• reduzir a autonomia das escolas e dos 
professores na gestão local e socialmente 

contextualizada do processo educativo;
• criar mecanismos de grande selec-

tividade social logo a partir dos primeiros 
anos de escolaridade.

Nesta 4.ª Conferência Nacional do 
1.º CEB, a FENPROF dá mais um passo 
no debate em torno das propostas para 
uma profunda e necessária renovação 
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Os temas em debate nesta 4.ª Confe-
rência resultam de um processo de aus-
cultação desenvolvido pelos Sindicatos 
membros da FENPROF durante o primei-
ro período do ano lectivo 2013/14. Para 
esse efeito foi distribuído um questionário 
que foi preenchido pelos professores em 
reuniões que se realizaram entre Outubro 
e Dezembro de 2013.

A 4.ª Conferência Nacional do 1.º CEB 
teve uma fase preparatória, na qual se 
debateram diversos aspectos centrais que 
necessitam da atenção do governo e do 
poder local, para os quais a FENPROF 
se propõe desencadear processos de 
mobilização para a sua resolução. 

Será ainda proposto pelo Secretariado 
Nacional da FENPROF um Projecto de 
Resolução para a Acção Reivindicativa 
que concretizará, assim, as medidas que 
serão tomadas para que as propostas 
dos professores sejam consideradas 
pelos órgãos de soberania (governo e 
Assembleia da República).

Nos dias 28 e 29 de Março, os pro-
fessores da região centro estarão re-
presentados, de entre os delegados 
dos 7 sindicatos da FENPROF, com 44 
delegados eleitos na fase preparatória 
em dezenas de reuniões nos seis distritos 
da área sindical do SPRC.

Para além dos delegados eleitos, 
os membros do Conselho Nacional da 
FENPROF são, também, delegados por 
inerência.

De acordo com uma proposta da coor-
denação nacional do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, esta iniciativa poderá vir a ser 
transmitida em directo, a partir da sala 
do Instituto Franco-Português, através 
do site da FENPROF, bastando, para tal, 
que os interessados (todos os docentes 
e outras pessoas que não poderão estar 
presentes neste fórum do 1.º ciclo do 
ensino básico) seleccionem a ligação que 
estará devidamente assinalada na página 
de entrada em www.fenprof.pt. 

Sobre esta matéria poderá ser lido, 
ainda, nesta edição, um trabalho escrito 
pela coordenadora regional do 1.º CEB, 
do SPRC, Celeste Duarte, a popósito de 
um tema central desta Conferência – as 
condições de exercício da profissão (horá-
rios, número de alunos por turma…). | LL 

Texto redigido a partir do comunicado emitido 
pela FENPROF em 10.03.2014
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EDITORIAL
 Luís Lobo | luis.lobo@sprc.pt

Liberdade de escolha
Liberdade de Escolha 
é um chavão que 
não visa a qualidade 
educativa, mas sim o 
enriquecimento de alguns. 
Para o conseguirem os 
neoliberais sustentam 
a tese num direito 
democrático, mas, 
efectivamente, pretendem 
ganhar dinheiro fácil, do 
Estado, fazendo crescer, 
dessa forma, ainda mais 
as suas contas bancárias. 
A liberdade de escolha é 
uma questão ideológica 
que, a efectivar-se tal 
como os neoliberais 
têm vindo a defender, 
anteciparia a destruição 
do serviço público de 
Educação e a Escola 
Pública.

Os defensores da igualdade de 
tratamento do ensino público 
e do ensino privado têm como 
principais interessados os em-

presários do ensino particular e coope-
rativo. É pelo enorme interesse econó-
mico que os neoliberais, na Educação, 
exigem que o Estado assegure os meios 
financeiros para que os prestadores des-
ta “actividade económica” não tenham 
riscos, tendo em conta as flutuações 
existentes, ciclicamente, relativamente 
ao universo de “clientes”.

Assiste-se hoje a uma contaminação 
da opinião pública e à utilização de inte-
resses divergentes dos das famílias ou 
dos alunos para defender que a liberdade 
de escolha é a única que permite garantir 
a escolha do melhor projecto, a liberdade 
de ensinar ou o direito individual de cada 
cidadão a escolher o melhor para si ou 
para os seus filhos.

Porém, a Educação é muito mais do 
que um bem individual. É uma necessi-
dade colectiva. É um bem comum. Todos 
temos a ganhar com a Educação. Ao 
contrário do que defendem os promotores 
desta campanha contra o Estado (como 
é o caso do Fórum para a Liberdade 

de Educação) só se pode conceber a 
intervenção do Estado na Educação se 
o Estado tiver preponderância sobre a 
oferta de educação, determinar as regras, 
ajustar soluções, melhorar a qualidade da 
oferta, adequar os currículos, regular as 
relações de emprego e definir estratégias 
de empregabilidade. Em Educação, se é 
verdade que o erro é admissível, as suas 
consequências podem ser catastróficas. 
Por isso, o papel constitucional atribuído ao 
Estado nesta matéria é acompanhado da 
necessária pressão sobre quem a tutela (o 
governo e o MEC). E isso é fundamental 
para que os cidadãos se sintam seguros. 
Os governos podem ser “despedidos” se 
agirem contra os interesses do Estado. 
Os patrões dos colégios não. Com os 
primeiros a Democracia pode ser exercida, 
com os segundos não!

A liberdade de escolha defendida pe-
los neoliberais não garante igualdade de 
tratamento entre centralidades e periferia, 
entre litoral e interior, entre comunidades 
favorecidas e desfavorecidas socioeco-
nomicamente, entre crianças e jovens 
com e sem deficiência. Não há, então, 
igualdade no acesso, nem de oportunida-
des, nem de sucesso. Ao mesmo tempo, 
a “liberdade de escolha” destrói o sistema 
solidário, pois não estaremos todos a 
contribuir para o bem-estar comum, mas 
sim para o individualismo, a segregação 
de grupos sociais, para a instauração de 
um sistema competitivo e concorrencial 

sem interesses educativos e formativos, 
mas principalmente vocacionado para a 
sustentabilidade empresarial. Por outro 
lado, o que não é de somenos, não ga-
rante a laicidade do sistema de ensino, 
pois apoia, da mesma forma, escolas com 
uma estrutura e orientação confessional 
e escolas laicas.

Estes três princípios fundamentais da 
escola pública: equidade, solidariedade 
e laicidade são basilares e distinguem 
público de privado.

Assim, o ensino público é uma res-
ponsabilidade social do Estado, para o 
qual todos temos o dever solidário de 
contribuir, enquanto o ensino privado é 
um interesse particular de um grupo ou de 
uma pessoa, cuja actividade visa o lucro, 
seja ele qual for: económico ou político.

O desmantelamento da obrigação 
constitucional do Estado de garantir uma 
rede pública de estabelecimentos de 
ensino teria como resultado, no futuro, 
um cada vez maior afastamento de uma 
parte significativa da população de um 
ensino de qualidade  correndo-se o risco 
de com a perda de qualidade, Portugal 
retroceder décadas. De uma coisa não 
escaparíamos: com a privatização do 
ensino, a despesa com esta função social, 
no curto médio prazo, aumentaria e cada 
vez mais pessoas estariam impedidas de 
as pagar, sendo, assim, a privatização/
liberdade de escolha uma outra via para 
a exclusão. 

“Neoliberalismo”
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EM DESTAQUE
 Mário Nogueira (Coordenador do SPRC)

O acordo entre troikas destroça o país

Destrocemos nós esse pacto!
Há 3 anos, o governo do 
PS e os partidos, então 
na oposição, PSD e CDS, 
assinavam um pacto 
com a troika FMI-UE-
BCE, alegadamente para 
obterem ajuda para o país 
que entrara em grandes 
dificuldades económicas, 
supostamente porque 
nós, os portugueses, 
andávamos a viver acima 
das nossas possibilidades 
mas, na realidade, porque 
as políticas desenvolvidas 
por diversos governos, a 
par da perda de soberania 
sobre instrumentos 
fundamentais da 
economia, desde logo a 
moeda, criaram um grave 
problema.

A troika internacional, sabia-se 
então e confirma-se hoje, olhou 
para o país, percebeu por onde 
entrar e como fazer, e vai daí, 

aproveitando a disponibilidade dos três 
partidos ditos do “arco do poder”, impôs 
um programa de empobrecimento dos 
portugueses, de desmantelamento das 
funções sociais do Estado e de paga-
mento de juros elevadíssimos que está 
a levar, aos poucos, Portugal à miséria. 
O dinheiro que hoje falta para dinamizar 
a economia nacional e para garantir 
condições de vida razoáveis aos por-
tugueses é pago aos estrangeiros que 
por dia, só em juros, limpam mais de 20 
Milhões de euros a Portugal!

Comparando o antes e o quase pós 
troika, temos dificuldade em encontrar os 
tais sinais positivos de que tanto falam os 
governantes, pois só encontramos devas-
tação. Assim, os sucessos do governo são:

• Uma dívida que passou de 94% 
para 130% do PIB;

• O número de desempregados que 
atinge o milhão e meio;

• Mais de 250 mil novos emigrantes, 

boa parte a geração mais jovem e qua-
lificada do país;

• Mais de 700.000 postos de trabalho 
destruídos;

• Saúde, Educação e Segurança 
Social públicas fragilizadas como nunca 
e à beira de uma reforma que as visa 
desmantelar;

• Mais de três milhões de portugueses 
em situação de pobreza.

Também para os professores, o im-
pacto da medidas que decorrem das 
políticas de direita que são reféns do 
pacto entre troikas é verdadeiramente 
trágico: o desemprego aumento mais de 
250%; os salários já vão no segundo corte 
efetivo, anunciando-se que se tornarão 
permanentes e levarão novo corte (recor-
rendo, para esse efeito, à imposição de 
uma tabela salarial única, o que nos leva 
a um recuo de 30 anos na organização 
das carreiras na Administração Pública); 
as pensões atingem valores nunca ima-
ginados, devido aos sucessivos roubos 
feitos sobre o que foi descontado pelos 
trabalhadores; a carga fiscal é absoluta-
mente brutal; os subsídios que o Tribunal 
Constitucional obrigou a repor foram alvo 
de mais um saque fiscal; os horários de 
trabalho tornaram-se verdadeiramente 
impraticáveis; as condições de trabalho 
nas escolas degradaram-se e o ato de 

ensinar – aprender está cada vez mais 
dificultado.

É esta a situação a que o país chegou, 
com tendência para se agravar, caso não 
haja uma rutura com o pacto firmado entre 
troikas. Renegociar a dívida, não só nos 
prazos, mas no montante e nos juros, 
investir na produção nacional, valorizar 
salários e pensões como forma de dina-
mizar a economia, reforçar as prestações 
sociais, combater o despesismo e taxar 
devidamente os lucros do grande capital, 
condenar quem cometeu crimes económi-
cos, recuperar serviços públicos investindo 
na sua qualidade e afirmar a soberania 
nacional face aos interesses estrangeiros 
são linhas de força de uma política capaz 
de recolocar Portugal no caminho do de-
senvolvimento, do progresso e do futuro.

Para o conseguir é preciso que nós 
portugueses – e os professores, um dos 
grupos profissionais mais massacrados, 
não podem ficar de fora – tornemos a 
luta mais forte, rejeitemos o pacto assi-
nado pelos partidos do “arco da troika”, 
continuemos a exigir a demissão do 
atual governo e exijamos, de um futuro 
governo, um compromisso efetivo com 
o país e com o futuro, o que significa 
uma mudança profunda de políticas. 
Está nas mãos de todos nós atingir tais 
objetivos. 

w
w

w
.v

is
ao

pa
no

ra
m

ic
a.

co
m



8 | RCI2014 março

Anabela Sotaia (Coordenadora-Adjunta do SPRC)

EM FOCO

As Eleições no 
SPRC para o triénio 
2014/2017

27 de Fevereiro 
em luta pelas 
funções sociais  
do Estado
Em 27 de Fevereiro os trabalhadores portu-
gueses voltaram a sair à rua em defesa das 
funções sociais do Estado e dos serviços 
públicos de Educação, Saúde e Segurança 
Social, respondendo significativamente à 
convocatória da CGTP-IN, quer em Lisboa, 
quer no Porto, quer ainda, em outras loca-
lidades como Leiria.

Saindo dos três ministérios das três áreas 
sociais referidas, os trabalhadores conver-
giram na Avenida Fontes Pereira de Melo e 
marcharam até ao Palácio de S. Bento — a 
residência oficial do primeiro ministro. Uma 
marcha nocturna que permitiu a participação 
de milhares de trabalhadores que assim 
não forma penalizados em mais um dia de 
greve para poderem estar envolvidos nesta 
importante acção de denúncia da situação 
social do pais, e da precária situação da 
Democracia no nosso país. Bandeiras e 
archotes ergueram-se em protesto contra 
a austeridade e o empobrecimento, o de-
semprego e a precariedade ou roubo nos 
salários e das pensões. Ergueram-se contra 
o guião de desmantelamento do Estado 
que o governo pretende levar por diante, 
capitaneado, agora, pelo seu vice-primeiro-
-ministro, Paulo Portas.

Em Leiria, um longo cordão humano 
deixou a marca desta jornada de luta, na 
região centro. 

Cordão Humano em Leiria

Marcha em Lissboa

Estão marcadas para o dia 29 de Maio as eleições 
para os Corpos Gerentes do Sindicato dos 
Professores da Região Centro para o triénio 
2014/2017. 

Deste acto eleitoral resultará a constituição da nova Mesa da Assem-
bleia Geral, Direcção Regional e Direcções Distritais, bem como 
da Comissão Fiscalizadora e Reguladora de Conflitos. Cumprindo 
os prazos regimentais previstos nos Estatutos, as listas deverão 

ser apresentadas até às 17 horas do 20.º dia anterior ao acto eleitoral, ou 
seja, 9 de Maio. 

Os Cadernos Eleitorais serão afixados nas sedes e delegações do 
SPRC entre 21 e 26 de Abril, a fim de os mesmos poderem ser consul-
tados e verificados, para que se proceda às correcções necessárias. 

A Direcção fará, ainda, a divulgação das listas candidatas, quer 
através da sua página electrónica, quer através de uma edição especial 
da revista RCI. Na altura serão também divulgados os programas das 
listas. Como é habitual, a fim de permitir que o maior número de sócios 
possível participe neste acto eleitoral, serão criadas condições para o 
voto por correspondência e para a constituição de mesas de voto des-
centralizadas por toda a região.

Os actos eleitorais assumem sempre, naturalmente, uma enorme 
importância na vida de qualquer instituição. É através deles que se fazem 
escolhas e manifestam confianças e, no momento actual, de tão grande 
complexidade no sector da Educação e de um tão grande ataque à Escola 
Pública e à profissão docente, são ainda mais importantes tais escolhas 
e manifestações.

A participação dos professores e educadores, sócios do SPRC, nestas 
eleições será essencial para, em contexto de tão grande complexidade, 
transmitir ainda mais força aos que se irão candidatar. Apelamos, por isso, 
à participação de todos nestas eleições. 

Votar é um direito, mas é também um dever! 
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

A reacção à Grande 
Reportagem da TVI, da 
jornalista Ana Leal, com 
imagem de Gonçalo Prego 
e montagem de Miguel 
Freitas, é previsível, quer 
da parte dos visados, 
quer de muitos e muitos 
portugueses que, 
perante tais evidências, 
questionam a inércia das 
polícias e da justiça. 

Do governo e dos partidos da 
maioria não se espera qual-
quer iniciativa que ponha fim ou 
esclareça a situação e do PS, 

com alguns militantes a comerem à mes-
ma mesa, a expectativa é mais do que 
muita, já que a aspiração de chegar ao 
governo obrigaria a um esclarecimento 
de posicionamento sobre esta matéria.

Ao ler o artigo de opinião de João 
Caetano (que se identifica como profes-
sor universitário), na edição de 12 de 
Novembro, e de Susana Mexia (identi-
ficada como professora de Filosofia), na 
edição de 17 de Novembro, confronto-me 
com a necessidade de corrigir a falta de 
rigor manifestada, sintomática de quem 
viu desmoronar-se a ideia que fazia de 
uma realidade que não existia. Sim, 
não são todos, mas muitos directores e 
proprietários de colégios gozam de um 
estatuto de beneficiários do Estado e de 
privilégio na obtenção desses benefícios, 
enquanto silenciosamente cada cidadão 
paga do seu bolso o bem-estar de au-
tarcas, proprietários do ensino privado 
e outros interesses que nada têm a ver 
com a Educação e a Formação.

A FENPROF anunciou que, perante 
factos que confirmam diversas e suces-
sivas denúncias destes privilégios e 

suspeitas relações, apresentaria uma 
queixa na Procuradoria-Geral da Repú-
blica, de que as 3 reportagens da TVI 
sobre os negócios privados da educação 
serão documentos de prova, mas não, 
obviamente, os únicos. Essa queixa foi 
entegue e esperam-se, agora, os seus 
desenvolvimentos.

As afirmações de que o ensino pri-
vado tem sido um sorvedouro de dinhei-
ros públicos, de que são mais caros 
do que as escolas públicas e de que 
há suspeitas de apropriação indevida 
de bens do Estado e má utilização de 
dinheiros públicos não são produto de 
qualquer leviandade jornalística. São 
afirmações assentes em factos que são 
do conhecimento público.

O Ministério da Educação e Ciência 
tem na sua posse um estudo que prova 
que um aluno no ensino privado fica 
mais caro ao Estado do que um aluno do 
ensino público. Há estudos do Conselho 
Nacional de Educação que comprovam 
que os resultados dos alunos do ensino 
público não são diferentes dos resulta-
dos dos alunos do ensino privado, em 
contexto sociocultural e socioeconómico 
idêntico. Há um estudo da Universidade 
de Coimbra que aconselha o fim de 
contratos de associação despesistas 
em sete dos onze colégios do conce-
lho, tendo em conta a suficiente oferta 
pública existente. 

Os rankings recentemente divulga-
dos comprovam como é falso que os 
resultados das aprendizagens favore-
çam o privado. Veja-se, por exemplo, 
nos três distritos da região centro que 
têm maior concentração de colégios 
com contrato de associação, que em 
Aveiro, o ensino privado coloca ape-
nas 3 colégios entre as 10 melhores 
escolas, que em Coimbra só 3 colégios 
têm lugar entre as 10 escolas com 
melhores resultados, e que em Leiria 
só 4 colégios cabem nas 10 escolas 

com melhores resultados no ensino 
secundário. 

É importante referir-se que, no 
ranking nacional, os colégios de “topo” 
são totalmente financiados pelas fa-
mílias, ou seja, são frequentados por 
quem pode pagar mensalidades de entre 
€400,00 e €600,00. Um luxo de alguns, 
apenas. Um privilégio que não pode ser 
tratado nesta competição dos rankings 
da mesma forma como se olha para 
uma escola como as Secundárias D. 
Dinis, Jaime Cortesão, José Falcão ou 
D. Duarte, provando-se, por comparação 
da composição sociológica que não 
é o valor da propina que determina a 
qualidade, mas sim o bolso dos papás, 
permitindo o acesso a bens educativos 
e culturais, de que a grande maioria da 
população está privada, que condiciona 
os resultados.

Em nome da transparência, da justiça 
e da equidade tão propalada pelos defen-
sores destes privilégios e negócios, no 
mínimo obscuros, é necessário saber-se:

• Ao abrigo de que quadro legal e 
de que princípios há transportes es-
colares de alunos de colégios pagos 
por autarquias (quando as mesmas 
não garantem transportes escolares às 
escolas públicas)? 

• Houve ou não favorecimento de 
colégios por responsáveis autárquicos 
e da administração educativa (casos 
do Colégio de S. Martinho, Colégio In-
ternacional da Covilhã ou os Colégios 
Frei Cristóvão e D. Leonor, das Caldas 
da Rainha)?

• Há ou não má utilização de dinhei-
ros públicos (por sobrefinanciamento de 

A Escola Pública não 
está à venda, pois  
os seus alunos não 
são um negócio!

Luís Lobo (Chefe de Redacção)
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TRIBUNAL

MEC vai ter de pagar  
aos professores, com retroactivos 
a 2010, salários por índice que 
lhes foi negado

Professores que em 2010 ti-
nham entre 5 e 6 anos de 
serviço no “antigo” 6.º esca-
lão (índice 245) vão receber 

retroactivos do índice 272, desde 1 
de Julho de 2010.

Com a entrada em vigor do 
Decreto-Lei 75/2010, milhares de 
docentes que tinham entre 5 e 6 
anos de serviço no ín-
dice 245 (antigo 8.º es-
calão), foram impedidos 
de progredir na carreira. 
Porém, colegas seus, 
com menos tempo de 
serviço, progrediram 
para o índice 272. Foi 
esta injustiça relativa 
que o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de 
Coimbra, por iniciativa 
do SPRC/FENPROF 
está a julgar. São duas 
as acções:

i) uma interposta 
pelo SPRC em defesa 
de 33 associados que teve decisão 
favorável, o ministério público recor-
reu para o TC e, na sequência disso, 
foi confirmada a decisão anterior;

ii) outra em representação co-
lectiva dos seus associados e que, 
no tribunal, ganha novo fôlego, com 
a identificação desses professores. 
Eventual contestação do MEC/go-
verno estará, obviamente, limitada 
na argumentação, pois também o 
Tribunal Constitucional já deu razão 
aos professores, exigindo-se do MEC 
uma explicação para o adiamento da 
resolução do problema, em absoluto 
desrespeito pela decisão do TC.

No primeiro caso, o TAF de Coim-
bra reafirma o acórdão do TC que 
considera ter sido violado “o direito 
à igualdade no progresso na função 
pública, garantia constitucional con-
sagrada no artigo 47.º, n.º 2 da CRP”.

De acordo com o TC, como refere 
a fundamentação da sentença profe-

rida pelo TAF de Coimbra, o ministé-
rio da Educação é condenado “a re-
conhecer os direitos dos associados 
do Autor (SPRC) que tenham mais de 
5 anos e menos de 6 anos no índice 
245 a progredirem ao índice 272 à 
data da entrada em vigor no Decre-
to-Lei n.º 75/2010 – 24.06.2010”. 
Assim, os docentes adquirem o  

direito de serem repo-
sicionados no índice 
272, com retroactivos 
referentes a três anos 
e meio, ou seja, a partir 
de 1 de Julho do ano da 
entrada em vigor deste 
Decreto-Lei.

O Sindicato dos 
Professores da Região 
Centro tem a decorrer 
outros processos re-
lacionados com esta 
situação, quer nos tri-
bunais administrativos 
e fiscais, quer no Tri-
bunal Constitucional, 

relativamente a acções individuais 
e colectivas, seja em representação 
de sócios, individualmente considera-
dos, seja em representação colectiva 
dos associados do SPRC.

Em relação a este último caso 
- representação colectiva de asso-
ciados - o tribunal solicitou ao SPRC 
a identificação dos seus associados 
na situação para, havendo decisão 
que, tudo indica, deverá ser favo-
rável, tendo em conta a decisão do 
TC, serem abrangidos.

Numa primeira fase, identificado 
um conjunto de sócios nesta situa-
ção, o SPRC respondeu à solicita-
ção do Tibunal, indo agora interpor 
novas acções com a identificação 
de outros sócios que se encontrem 
nas mesmas condições e que se 
dirijam ao SPRC a fim de lhes serem 
extendidos os efeitos da sentença 
do TAF de Coimbra. | A Direcção 
do SPRC 

contratos de associação e autorização 
indevida de turmas em colégios privados)?

• Comprova-se ou não a existência 
de prestação de informação falsa para 
obtenção de financiamentos? 

Mas também é necessário Saber-se 
se houve apropriação do financiamento 
do Estado a escolas privadas pelos seus 
proprietários, utilização indevida de influ-
ências políticas e sabe-se lá que mais.

É neste contexto de grande sus-
peição sobre o ensino privado que o 
governo fez aprovar um novo Estatu-
to do Ensino Particular e Cooperativo 
que, associado ao chamado “Guião da 
Reforma do Estado”, apresentado por 
Paulo Portas, constitui um ataque à 
Constituição da República, pois retira 
ao Estado a responsabilidade maior de 
garantir uma rede de estabelecimentos 
públicos para toda a população, trans-
formando público e privado em ofertas 
concorrenciais e fazendo da Educação 
um mercado em que o Estado passará 
a ser mero regulador, reduzindo-se o 
seu papel de promotor. 

Mas, mais grave, este apoio do gover-
no e dos partidos da maioria dirige-se a 
quem enriqueceu à custa dos impostos 
de todos os portugueses, se apropriou 
de financiamento do Estado para seu 
benefício pessoal e construiu impérios 
à custa da negligência ou apoio de res-
ponsáveis políticos da administração 
educativa e autárquica. 

Texto enviado ao Diário de Coimbra, em 
Novembro de 2013, para publicação no 
espaço de opinião, mas que a direcção 
deste jornal nunca aceitou publicar

De acordo com o 
TC, como refere a 
fundamentação da 
sentença proferida 
pelo TAF de Coimbra, 
o ministério 
da Educação é 
condenado “a 
reconhecer os direitos 
dos associados do 
Autor (SPRC) 
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Este ano lectivo não está a ser dife-
rente pelo que levámos já a cabo 
dezenas de reuniões por toda a 
região centro, onde exercemos a 

nossa actividade sindical.
Dos contactos feitos, muitos e diver-

sos são os problemas que vão sendo 
relatados e transmitidos e aos quais o 
Sindicato, tenta responder, acompanhan-
do os docentes, mantendo a sua acção 
de proximidade, indispensável, para 
um melhor trabalho na construção da 
escola que pretendemos. Nesta medida, 
o SPRC tem acompanhado com grande 
preocupação a situação da Educação 
Especial, e os problemas existentes e 
persistentes neste sector de ensino, a 
nível nacional e em particular na Região 
Centro, onde exercemos a grande parte 
da nossa intervenção sindical. A situação 
que se vive na Educação Especial não é 
nova. De ano para ano tem-se agravado 
com medidas inaceitáveis que nos têm 
merecido inúmeras acções de contesta-
ção, reflexão e de denúncia. O governo 
com as suas políticas destruidoras da 
escola pública não olhando a meios para 
atingir os fins põe em causa e condena 
de forma severamente danosa o garan-
te efectivo dos direitos das crianças e 
jovens com necessidades educativas 
especiais. O SPRC, constata que as 
medidas tomadas pelo Ministério da 
Educação para este ano lectivo, mais 
uma vez penalizam e agravam a vida, 
o acesso e o direito que estes jovens 
têm de encontrar na Escola Pública o 
percurso devido na construção do seu 
futuro.  

O ataque feroz que este governo 
faz à escola tal como a preconizamos 

nos valores de Abril, solidária, de inte-
gração e de inclusão, está a dificultar e 
a comprometer o trabalho necessário, 
urgente e obrigatório de atendimento e 
resolução do ensino programado e es-
truturado para acompanhar as crianças 
com Necessidades Educativas Especiais. 
Se para os outros sectores de ensino 
as coisas não estão fáceis e as dificul-
dades surgem sob as mais diversas 
formas, neste sector, que por si mesmo, 
já apresenta demasiadas fragilidades 
no atendimento das crianças e jovens 
sujeitas ao acompanhamento especia-
lizado, a situação torna-se muito mais 
complicada em virtude das opções, ou 
falta delas, por parte do Ministério. 

A redução brutal verificada na colo-
cação de docentes especializados um 
pouco por todo o país, a não contratação 
de pessoal não docente bem como de 
técnicos especializados na área da língua 
gestual, terapeutas da fala, psicólogos 
etc., a não celebração de protocolos que 
garantam os transportes, são apenas 
alguns dos problemas transversais a 
todas as escolas a nível nacional que é 
urgente identificar, sinalizar e denunciar. 

A FENPROF na intenção firme de 
informar e sensibilizar a opinião pública 
para esta situação que afecta a vida de 
largas centenas de crianças e jovens 
bem como as suas famílias enviou para 
as direcções das escolas de todo o país 
um questionário que tem como finalidade 
fazer um levantamento o mais rigoroso 
possível da situação real em que se 
encontra a Educação Especial no que 
diz respeito ao número de crianças a 
receberem apoio especializado, docen-
tes especializados nesse atendimento, 

número de técnicos a trabalharem por 
escola e para quantos alunos e ainda a 
comparação entre o que se passou no 
ano lectivo anterior e o que se verifica 
no ano lectivo em curso.

Este questionário foi enviado como 
mencionado atrás, para todas as direc-
ções de escolas não agrupadas e agru-
pamentos de escolas e ainda para alguns 
docentes de educação especial que se 
disponibilizaram para colaborar. Temos 
de referir e de lamentar que as respos-
tas enviadas ficaram bastante aquém 
do que seria desejável. O objectivo de 
apurar a situação real da vida escolar 
que estas crianças têm e a exigência de 
que a mesma seja corrigida, beneficiará 
obviamente todo o sistema educativo, o 
percurso escolar e de vida destes alunos, 
a tranquilização das famílias e ainda 
e também a criacção de centenas de 
postos de trabalho de pessoal docente 
e não docente que está a ser posto em 
causa, não por não serem necessários, 
mas por opções políticas que visam, 
sobretudo, modificar, estruturalmente, a 
escola pública que temos, não acolhendo 
nem integrando as diferenças e reme-
tendo esta população de alunos para 

Educação Especial

Situação real crítica 

SECTORES

É prática de trabalho do Sindicato dos Professores da 
Região Centro estar presente nas escolas, num contacto 
directo com os docentes, em reuniões ou nas salas de 
professores, aproveitando os momentos possíveis para 
informar, esclarecer, ouvir, reflectir, discutir e tentar agregar 
ideias, opiniões e contributos que possam ajudar nas 
reivindicações e exigências que vamos continuar a fazer 
para melhorar a vida na escola, num melhor serviço prestado 
aos alunos e ainda para um desempenho profissional dos 
docentes mais valorizado e respeitado pela comunidade 
educativa e pela sociedade em geral. 

Lurdes Santos (Coordenadora Regional da Educação Especial)
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um ensino onde a segregação invadirá 
o espaço que a inclusão deveria ocupar. 

A falta de respostas dadas pelas 
direcções das escolas prende-se com 
os mais diversos motivos. Nenhum deles 
nos parece razoável. A importância desta 
matéria e a pertinência de minimizar o 
efeito das carências referidas no sistema, 
implicariam uma colaboração maior entre 
todos os intervenientes, particularmente 
das próprias escolas.

Chegam-nos diariamente relatos 
de pais, de associações de pais, de 
professores no terreno que se indignam 
com as situações com se se confrontam 
no dia-a-dia e com a impotência de 
concretizar um trabalho adequado, de 
qualidade e de resposta efectiva às pro-
blemáticas. Pais que reclamam porque 
os seus filhos, embora sinalizados, para 
receberem apoio apenas o têm uma hora 
por semana. Outros que vêem negado 
aos seus filhos o transporte por falta de 
protocolos. Professores do ensino regular 
que têm de fazer Currículos Educativos 
Individuais sem que para isso tenham 
habilitação e competência. Professores 
que estão em situação de horário zero e 
que não tendo habilitação para trabalhar 

no ensino especial são colocados a 
acompanhar estes alunos. Há de todas 
e de mais algumas situações de grande 
irregularidade e mesmo de ilegalidade. 
O número de alunos com NEE por turma 
não está ser respeitado e as turmas não 
estão reduzidas conforme a lei estipula. 
A colocação de docentes especializados 
é insuficiente para o número de alunos 
que têm de apoiar. Esta é a realidade 
mostrada e identificada. 

A nossa acção continuará a ser de 
luta e de determinação para que esta 
situação seja alterada. Denunciaremos 
e tudo faremos para que estes alunos 
tenham a escola a que têm direito. Não 
adianta o Ministério continuar a fazer 
crer que está tudo bem. Não está e o 
SPRC tem elementos que provam o 
contrário. Vamos continuar a divulgar 
a realidade e falta de atenção com que 
as políticas exercidas pelos últimos go-
vernos tratam os cidadãos com algum 
tipo de deficiência 

Sabemos que a intenção do actual 
governo bem como a sua prioridade é a 
implementação de uma política que irá 
provocar o maior retrocesso no sistema 
educativo português com o retomar das 

velhas escolas de ensino especial e a 
institucionalização destas crianças. O 
discurso de que nessas instituições 
existem melhores recursos materiais, de 
equipamentos específicos etc. começa a 
acolher simpatia até por parte de algumas 
famílias que em desespero e, querendo 
o melhor para os seus filhos, sentem 
que essa pode ser uma melhor solução. 
Não é verdade que o seja. As crianças 
com NEE têm direito de estar na escola 
onde estão todas as outras. A escola é 
que deve ser apetrechada com os meios 
e recursos para lhe dar uma resposta 
adequada e de qualidade. O governo 
tem de garantir direitos iguais como 
manda a constituição portuguesa, para 
que estes cidadãos vejam cumpridos 
os seus direitos ao ensino à integração 
e à inclusão na sociedade. Não vamos 
desistir deste compromisso. O nosso 
papel continuará a ser o que sempre 
foi. Defender a escola pública de todos 
para todos e com todos.  

Na continuidade deste trabalho a 
FENPROF está a organizar um encontro 
de Educação Especial, no âmbito da 
Semana de Acção Global pela Educação, 
que acontecerá em Maio próximo e no 
qual estarão presentes diversos agentes 
de educação, docentes, académicos, 
pais e em que aproveitaremos para mais 
uma vez reflectir e tomar posições sobre 
a preocupante situação deste sector. 
Fica desde já o convite e a chamada de 
atenção. A informação estará, muito em 
breve, disponível para  os que queiram 
participar. O SPRC continuará, como 
sempre, a desenvolver esforços para a 
optimização do sistema educativo e as 
melhores condições de trabalho para 
os docentes que assim proporcionarão 
as melhores aprendizagens aos nossos 
alunos numa escola de iguais com todas 
as nossas diferenças. 

Chegam-nos diariamente relatos 
de pais, de associações de pais, 
de professores no terreno que se 
indignam com as situações com 
se se confrontam no dia- a- dia e 
com a impotência de concretizar 
um trabalho adequado, de 
qualidade e de resposta efectiva 
às problemáticas. 
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EMPREGO
Vítor Godinho (Membro do Grupo Negociador da FENPROF)

Concursos, vinculação  
e outros enganos…

O MEC apresentou recentemente 
dois projetos de Decreto-lei so-
bre concursos – um que regula 
a realização, ainda este ano, de 

mais um concurso externo extraordinário 
e outro que revê o atual diploma geral 
de concursos, o Decreto-lei n.º 132/2012 
– através dos quais alega pretender 
cumprir a Diretiva europeia 1999/70/
CE, de 28 de junho, a qual aponta para 
a aprovação de normas que impeçam o 
abuso no recurso à contratação a termo e 
a discriminação, designadamente salarial 
(mas não só), de trabalhadores feita em 
função da natureza do vínculo contratual 
que os une à entidade empregadora.

Ora, sucede que estas propostas do 
MEC não só não cumprem verdadeira-
mente com aqueles objetivos, fintando-os, 
como, a serem concretizadas tal como 
foram apresentadas, introduzirão novas 
e mais profundas distorções e injustiças 
no que à distribuição das colocações diz 
respeito, tendo em conta a graduação 
profissional dos docentes.

Relativamente ao primeiro destes 
diplomas, o relativo ao concurso ex-
terno extraordinário, é o próprio MEC 
que reconhece que ele não responde a 
nenhum dos objetivos para que apon-
ta a Diretiva europeia, limitando-se a 
estabelecer as normas que norteiam a 
entrada de professores num número de 
vagas administrativamente fixado pelo 
MEC (cerca de 2000, de acordo com 
este) e não determinado em função do 
cumprimento de quaisquer critérios que 
os candidatos tivessem de preencher. 
Além disso, não obstante o MEC até ter 
acolhido diversas propostas de alteração 
na especialidade que a FENPROF lhe 
apresentou, aquela que era a sua pro-
posta de fundo mais essencial – a da 
realização de um concurso geral, interno 
e externo intercalar de professores já 
este ano – foi liminarmente recusada 
(tendo o MEC aceitado realizar esse 
concurso, apenas, em 2015), o que, 
inevitavelmente, determinará as tais 
distorções. Igualmente grave é a exclusão 
dos conservatórios de música e dança 
de qualquer mecanismo de vinculação 
e que, depois do MEC assumir que es-
colas de ensino artístico Soares dos 
Reis e António Arroio terão um concurso 
extraordinário específico, parecem ser 
os únicos do ensino não superior a ser 

alvo desta discriminação, o que suscita 
a mais profunda inquietação quanto ao 
seu futuro no sistema público de ensino.

Relativamente ao 2º diploma, o da 
revisão do DL n.º 132/2012, introduz, 
essencialmente, quatro alterações:

Ressuscita a figura de QZP, que 
estava em extinção desde 2009, vol-
tando a permitir a transferência para lá 
dos docentes dos quadros e forçando o 
ingresso em quadro para eles, em ex-
clusivo. Tenhamos consciência que esta 
alteração é proposta pelo MEC porque 
vê nela um magnífico instrumento de 
gestão dos recursos humanos, fruto das 
recentes alterações que introduziu na lei, 
com o alargamento da área geográfica 
abrangida por cada zona pedagógica e 
com a obrigatoriedade dos QZP aceitarem 
colocação, na prática, no âmbito de duas 
zonas pedagógicas inteiras, ainda por 
cima, esta última, em desrespeito pelo 
compromisso assumido pelo MEC na 
ata negocial de junho de 2013.

Aprova um regime de vinculação para 
os docentes que cumpram 5 anos suces-
sivos de ligação contratual a termo com 
o MEC com horário anual e completo, 
o que é claramente insuficiente face às 
imposições da Diretiva e não corresponde 
à adaptação do que dispõe o Código do 
Trabalho neste matéria, que apontaria 
para não mais de 3 anos de contrato, ex-
cecionalmente 4, para que se procedesse 
à vinculação. As draconianas condições 
com que o MEC aceita vincular docentes 
servem, acima de tudo, para reduzir ou 
mesmo anular o universo de docentes por 
elas abrangidos, tanto mais que adia a 
sua aplicação para 2015-16, em colossal 
contradição com a data limite que a Dire-
tiva apontava para a sua concretização 
– 2001. Ou seja, o MEC pretende passar 
por cima de mais do que uma década do 
mais boçal desrespeito pelas normas eu-
ropeias, já que muito poucos (se algum) 
dos que foram dele vítimas beneficiarão 
do regime por si proposto.

Altera diversas disposições relativas 
às contratações de escola, alegadamente, 
com o objetivo de as tornar mais ágeis, 
não ignorando o MEC que o melhor meio 
de atingir esse objetivo (ao mesmo tempo 
que garantiria uma maior transparência 
no acesso ao emprego público), como 
defende a FENPROF, seria restringir 
este mecanismo a situações pontuais 

resultantes de horários não preenchíveis 
pela reserva de recrutamento ou que 
fossem alvo de duas não aceitações.

Altera o índice de vencimento dos 
contratados, do 151 para o 167, o que, 
tratando-se de uma valorização salarial, 
fica a milhas do que a Diretiva 1999/70/
CE determina em matéria de não discri-
minação dos trabalhadores em função da 
natureza do vínculo contratual que com 
eles esteja estabelecido, que obriga o 
MEC a pagar aos docentes contratados 
pelo mesmo índice de vencimento que 
for devido a um docente dos quadros 
com idêntico tempo de serviço.

De salientar, ainda, outros princípios 
defendidos pela FENPROF para a revisão 
do diploma de concursos que o projeto do 
MEC não acolhe, sendo justo destacar 
os seguintes:

• Anualidade na abertura de todas 
as modalidades de concurso: MEC 
mantém a abertura quadrienal do 
concurso interno;

• Integração de todos os horários 
disponíveis em cada uma das escolas 
públicas em qualquer das modalida-
des dos concursos: MEC mantém os 
horários das escolas com autonomia 
fora da contratação inicial e até da 
reserva de recrutamento;

• Ordenação dos candidatos à mobili-
dade interna baseada exclusivamente 
na graduação: MEC insiste na defi-
nição de duas prioridades para esta 
modalidade concursal;

• Priorização dos docentes contrata-
dos nas escolas públicas no acesso à 
entrada nos quadros: MEC mantém 
docentes das escolas públicas em 
pé de igualdade com os das escolas 
privadas com contrato de associação;
Quando este texto foi para edição, a 

negociação em torno da revisão do di-
ploma de concursos ainda estava no seu 
início mas, a avaliar pela primeira versão 
apresentada pelo MEC, não se adivinha 
um desfecho famoso para este processo, 
pelo que, como sempre, a intervenção 
dos professores será determinante. 
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21 de Março de 2014
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Relatório de Actividades 2013

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2013

A Luta pela Escola 
Pública, universal, 
gratuita, democrática 
e de qualidade e pelos 
direitos dos docentes, 
pelos seus salários, pelas 
suas carreiras e contratos 
colectivos são factores 
indissociáveis da luta pelo 
desenvolvimento e contra 
a exclusão social. Com os 
professores e com todos 
os trabalhadores por um 
Portugal com futuro!

Tal como a CGTP-IN, baseando-se 
em dados oficiais, tornou público 
recentemente, Portugal é, cada 
vez mais, uma sociedade dividida 

entre pobres e ricos, entre os que têm 
poder e influência e os que sofrem as 
consequências da politica da troika e da 
direita, entre os que acumulam benesses 
e riqueza e os que são desprovidos de 
direitos, entre os que têm dinheiro para 
aceder à saúde e à educação e os que 
são excluídos.

Todos os indicadores apontam para 
o agravamento da concentração da 
riqueza e do capital. Acentuam-se as 
injustiças e as desigualdades, o aumento 
da exploração e o empobrecimento.

Segundo dados revelados pela 
Central:

• A parte dos rendimentos do trabalho, 
incluindo os descontos patronais para 
a segurança social, desceu de 49,2% 
do PIB em 2009 para 46,6% em 2013;

• 25,4% da população estava em 
risco de pobreza e exclusão social em 
2012;

• a maioria dos desempregados não 
encontra trabalho há mais de 1 ano e 
não tem qualquer protecção social, 

• um em cada 4 trabalhadores está 
desempregado ou sub-empregado;

• a despesa com as pensões foi re-
duzida em 2012, através dos cortes nas 
pensões, o que sucedeu pela primeira 
vez na história da segurança social;

• o rendimento do capital, contudo, 
aumentou de 50,8% (em 2009) para 
53,4% (em 2013);

• e as 25 maiores fortunas aumen-
taram, em 2013, 17,8% face a 2010.

Ou seja, as políticas do governo 
português, sujeitando-se à pressão 
dos grandes interesses internacionais 
e nacionais, económicos e financeiros, 
buscam uma alteração de regime e do 
papel que está atribuído ao Estado, 
designadamente no que respeita às 
suas funções sociais. São políticas que 
colidem com a Constituição da República 
Portuguesa e visam reformatá-la. São 
políticas cuja execução visa satisfazer 
os interesses do capitalismo,  mesmo 
que, com a sua acção ponha em causa 

o desenvolvimento e os direitos funda-
mentais do ser humano.

No entanto, porque o aumento 
das desigualdades, da exploração e 
do empobrecimento não são inevita-
bilidades, o SPRC, com a sua acção 
específica ou no âmbito da FENPROF, 
da Frente Comum da Administração 
Pública e da CGTP-IN, desenvolveu 
um conjunto de acções de reflexão, 
informação e luta, cujo objectivo foi 
sempre a mudança de rumo para 
uma politica que sirva os interesses 
do País e do Povo e pela mudança 
de governo.

No caso da Educação, a acção 
desastrosa do governo é notória e 
manifesta um claro desinvestimento, 
com cortes na despesa que vêm sendo 
efectuados desde 2010 e, agora, bru-
talmente agravados com o Orçamento 
de 2014. Aumenta a precariedade e o 
desemprego, agravam-se as condições 
de trabalho e de estudo, compromete-
-se a matriz democrática das escolas e 
agrupamentos de escolas, elitiza-se o 
ensino e aprofunda-se a exclusão social, 
diminui-se ainda mais o financiamento da 
ciência e dos centros de investigação e 
comprometem-se os projectos científicos. 
Degradam-se as condições físicas e 
materiais dos estabelecimentos públicos 
de ensino, ao mesmo tempo que se 
mantêm as condições de financiamento 
das escolas particulares e cooperativas. 
O governo PSD/CDS-PP prosseguiu a 
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sua acção de centralização do controlo 
sobre estabelecimentos de educação e 
ensino através de fusões/agregações 
irresponsáveis e irrealistas de escolas 
e agrupamentos de escolas, investindo 
em mega agrupamentos que mais não 
visam do que a redução de uma despesa 
importante para garantir o direito de todos 
a uma escola pública e de qualidade. Em 
Portugal, 38% dos jovens deixaram de 
estudar por incapacidade financeira das 
famílias e o ataque aos orçamentos das 
instituições de ensino superior agravou 
a exploração de docentes com vínculos 
mais frágeis e compromete o futuro 
próximo de cada instituição.

Mas este quadro tão negro e destrui-
dor, que carece, ainda, da caracterização 
dos efeitos que estas politicas provocam 
a nível da degradação da imagem social 
da Escola e dos seus Profissionais, não 
é assim para todos.

Cortes e austeridade que não 
são para todos
O governo, ao mesmo tempo que, nos 
últimos três anos, promoveu a violação 
dos direitos fundamentais das pessoas, 
não deixou de apoiar os grandes grupos 
económicos e financeiros, nem de atribuir 
benefícios fiscais e o perdão de juros 
relativamente ao pagamento de dívidas 
ao fisco e à segurança social aos gran-
des grupos económicos e financeiros; 
manteve encargos elevadíssimos com 
parcerias público-privadas e continuou 
a transferir verbas avultadíssimas por 
via dos contratos SWAP.

Em 2013 prosseguiu uma política de 
desvalorização de salários e pensões, 
de procura sistemática da violação de 
direitos constitucionais nesta matéria 
e de agravamento dos rendimentos 

das famílias pela subida exacerbada 
dos impostos sobre os rendimentos 
do trabalho. Também neste âmbito, a 
acção do SPRC e da FENPROF foram 
exemplares, mobilizando milhares de 
docentes para esta contestação e para o 
combate às políticas e aos instrumentos 
jurídicos adoptados para as concretizar.

O aumento da precariedade e o de-
semprego, que cresceu, em três anos, 
mais de 250%, foi uma preocupação 
constante nos dois subsistemas público 
e privado, da educação pré-escolar ao 
ensino superior, ao mesmo tempo que os 
artificialismos criados para justificar justa 
causa de despedimento foram combati-
dos, em muitos casos, com sucesso no 
plano reivindicativo e jurídico, parando, 
principalmente, intenções declaradas 
de despedimentos colectivos em várias 
escolas privadas, sem satisfação de 
quaisquer direitos dos trabalhadores, 
que mais não visavam do que a manu-
tenção dos níveis de rendimento dos 
seus proprietários/empresários.

A luta, persistente e corajosa 
marcou a acção dos professores
O ano de 2013, ficará contudo, marca-
do por dois momentos muito fortes da 
acção dos professores e educadores, 
num quadro político extraordinariamente 
adverso. A intervenção dos docentes, 
com enormes, fortes e corajosas lutas, 
envolvendo a generalidade da classe do-
cente no final do ano lectivo de 2012/13 
e no início do presente ano lectivo, teve 
uma relevância ainda maior pelos con-
textos em que foi desenvolvida, quer 
no plano das suas próprias escolas/
agrupamentos, quer no plano nacional 
da acção do governo, que tudo fez, sem 
sucesso, para denegrir a imagem dos 

docentes portugueses.
Registem-se, por isso, as lutas de-

senvolvidas, com uma grande manifesta-
ção nacional no dia 26 de Janeiro, pela 
escola pública e pela profissão docente, 
a par de outras duas exigências: a mu-
dança de politica e de governo. Nesta 
acção, que voltou a encher a Avenida 
da Liberdade em Lisboa, assumiram 
particular relevância as exigências de 
não agravamento do horário de trabalho, 
da necessidade de adopção de medidas 
para estancar o desemprego docente 
(contraproducente para a qualidade que 
se exige nas escolas), da obrigatoriedade 
de se proceder à vinculação de professo-
res contratados que se encontram hoje 
a satisfazer necessidades permanentes 
do sistema educativo, a rejeição do 
processo de agregação de escolas que 
era desencadeado contra tudo e contra 
todos, a suspensão do injustificável 
processo de avaliação do desempenho 
e salários e pensões dignos. 

Fundamental na construção do pro-
cesso de oposição ao governo e de 
contestação da suas politicas, foi, sem 
dúvida, a semana de Luto e Luta re-
alizada entre 18 e 22 de Janeiro, na 
qual, com a participação de um número 
muito elevado de escolas e de profes-
sores, se dedicou cada dia a um tema, 
apresentados à comunicação social, e 
consequentemente ao pais. A FENPROF 
apresentou propostas concretas em 
âmbitos tão diversos como o ensino 
superior, o combate ao desemprego e 
à instabilidade, pela valorização salarial 
do trabalho docente  e pela valorização 
da rede escolar, por uma escola huma-
nizada, pela adequação pedagógica dos 
horários e pela melhoria das condições 
de trabalho dos professores.
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Em Maio, a FENPROF reunia o 
seu órgão máximo, o 11.º Congresso, 
sob o lema “afirmar a escola pública, 
valorizar os professores, dar futuro ao 
pais”. Durante dois dias o Fórum Lisboa 
recebeu delegados de todo o pais e 
dezenas de convidados estrangeiros 
e nacionais. Aprovava o Programa de 
Acção para o triénio seguinte, elegia 
a sua direcção (Conselho Nacional) e 
Conselho de Jurisdição e aprovava uma 
Resolução para a Acção Reivindicativa 
(JF n.º 265, Maio de 2013) que seria 
determinante para os tempos que se 
seguiriam. Num Congresso que teve 
uma forte participação de delegados 
do SPRC, em número e qualidade, com 
diversas intervenções sobre os diversos 
temas em análise, o coordenador do 
SPRC, Mário Nogueira, seria reeleito 
secretário-geral da FENPROF e o SPRC 
reforçava a sua presença nos órgãos 
de direcção nacional e executiva da 
Federação, em virtude, também, de 
uma maior representatividade dentro 
da FENPROF.

Em Maio, a FENPROF voltava a 
convocar as restantes organizações 
sindicais de professores, na sequên-
cia de decisões do seu Congresso, 
e em 16 deste mês, numa declaração 
de disponibilidade para a negociação 
e o diálogo, tendo em vista a resolução 
de graves problemas que afectavam a 
profissão docente e a escola pública, 
era assumida a luta como o único e 
eventual caminho para forçar o governo 
a regressar à mesa das negociações e 
a aceitar discutir as propostas do movi-
mento sindical docente reivindicativo.

Sucessivamente era convocado 
um duro, resistente e corajoso perío-
do de luta com greve ao serviço de 
avaliações a partir de 14 de Junho, 
greve nacional em dia de exame no 
dia 17 de Junho e uma megamani-
festação no dia 15 de Junho. Os pro-
fessores exigiam a negociação efectiva 
de quaisquer alterações ao estatuto 
da carreira docente, a não aplicação 
da mobilidade especial e de despedi-
mentos no sector, a manutenção do 
horário de trabalho nas 35 horas e o 
respeito pelas tabelas remuneratórias 
previstas nos estatutos de carreira. Os 
professores manifestaram-se ainda, com 
este processo de luta, contra a revisão 
do Contrato Colectivo de Trabalho do 
Ensino Particular e Cooperativo e pela 
rejeição de quaisquer alterações às 
condições previstas para a aposentação. 
Em 25 de Junho era assinada uma 
acta negocial, na qual o MEC garantia 
limites à transferência de docentes das 
suas escolas por ausência da com-

ponente lectiva (60 Km); adequadas 
condições de concurso para os docentes 
dos quadros de zona pedagógica; um 
aumento de horário de trabalho apenas 
na componente não lectiva individual 
com definição dos limites mínimos do 
horário para os vários níveis de educa-
ção e ensino; a integração da função 
de direcção de turma na componente 
lectiva; a manutenção do estatuído para 
as reduções da componente lectiva; a 
consideração de um elenco de activi-
dades dos docentes com “horário zero” 
como sendo de componente lectiva; 
a não colocação de nenhum docente 
em mobilidade especial antes de 1 de 
Fevereiro de 2015 e a criação de uma 
comissão de acompanhamento deste 
processo com a participação das or-
ganizações sindicais; a não atribuição 
de serviço lectivo a todos os docentes 
que requeressem a aposentação até 
ao início do ano lectivo. Tratava-se, 
pois, do reconhecimento da razão dos 
professores e da força da sua luta, por 
parte do MEC.

No mesmo período, entre 14 de 
Maio e 6 de Junho, realizava-se, em 
todo o pais uma campanha/cara-
vana em defesa da escola pública, 
percorrendo mais de 30 localidades, 
sensibilizando e chamando a opinião 
pública para a necessidade de combater 
os ataques que governo e interesses 
privados têm vindo a desferir no sentido 
da desresponsabilização do Estado pela 
manutenção de uma rede pública, com 
recursos humanos, financeiros, edifícios 
e materiais por si geridos, e da privati-
zação do sistema, com o consequente 
apoio crescente aos colégios privados. 
Na região centro, entre 21 de Maio e 
28 de Maio, a Caravana passaria pelos 
distritos de Viseu, Aveiro, Coimbra, 
Guarda, Castelo Branco e Leiria.

Entre 20 e 27 de Junho, os pro-
fessores do ensino superior e os 
investigadores realizavam, também, 
uma semana de luta, “Pelo Ensino Su-
perior e Ciência”, que, de entre outras 
iniciativas, concretizou uma concentra-
ção no dia 22 de Junho, organizadas 
pela FENPROF e pelo SNESup.

O presente ano lectivo começaria 
como terminou o anterior — com luta, 
muita luta. Desde logo com as acções 
de 2 de Setembro, frente aos Centros 
de Emprego, de denúncia do aumento 
dos níveis de desemprego verificados 
e de apoio aos milhares de professo-
res desempregados que aí se dirigiam 
para obtenção das devidas prestações 
sociais de desemprego. Uma situação 
bem caracterizada na declaração do 
secretário-geral da FENPROF nesse dia, 

ao acusar Crato de falta de vergonha 
e de má-fé, ao atrasar as colocações 
dos professores contratados para, mais 
uma vez, poupar à custa das vidas de 
milhares de portugueses e das suas 
famílias. 

Nos últimos 13 anos nunca um ano 
lectivo começou assim, completamente 
desestruturado com docentes das mais 
diversas áreas a verem-se obrigados a 
trazer a contestação para a rua (desem-
pregados, precários, ensino artístico, 
aposentados, horários-zero, etc) com o 
governo “a assobiar para o lado”, mas 
a ser obrigado a ouvir essa contesta-
ção e a sujeitar-se ao julgamento dos 
portugueses. Ao mesmo tempo, o MEC 
prosseguia a sua acção demolidora: 
agravando a segregação de crianças 
e jovens com deficiência, alterando o 
estatuto do ensino particular e coo-
perativo e acabando com o princípio 
de zona carenciada de escola pública 
para facilitar o financiamento privado, 
cortando os orçamentos das instituições 
e roubando salários a professores e 
investigadores, desrespeitando compro-
missos assumidos com os sindicatos, 
designadamente quanto ao horário de 
trabalho dos professores do 1.º ciclo 
do ensino básico. 

Em todos os processos de contes-
tação a estas medidas foi muito impor-
tante a participação dos professores, 
educadores e investigadores da região 
centro e foi grande o esforço feito para 
manter níveis elevados de mobilização 
com uma presença quase constante 
nas escolas.

Também em 21 de Novembro se 
realizava a 1.ª Conferência Nacio-
nal de Professores e Educadores 
Aposentados, a qual para além de 
ter aprovado a constituição de uma 
Comissão Coordenadora Nacional, 
reforçou a capacidade de intervenção 
e a maior autonomia desta frente de 
trabalho, aprovou uma resolução sobre 
Acção Reivindicativa e um Caderno 
Reivindicativo, bem como acções a 
desenvolver. O SPRC participou acti-
vamente na preparação e realização 
desta importante acção dos professores 
e educadores aposentados.

2013 fica, contudo, marcado, tam-
bém, pela luta contra a Prova de 
Avaliação de Capacidades e Com-
petências, assinalada com manifes-
tações e concentrações e greves, nas 
quais sobressaiu a solidariedade da 
grande maioria dos professores dos 
quadros e a coragem e frontalidade 
de milhares de docentes contratados e 
desempregados. Uma luta desenvolvida 
no MEC, na Assembleia da República, 
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nos tribunais e nas escolas. Uma luta 
que, com a estratégia apurada e firme 
da FENPROF e do SPRC, bem como 
de comissões de professores contra-
tados e desempregados, resultou na 
impossibilidade material de esta iníqua 
prova ter consequências efectivas, com 
os tribunais a decretar a suspensão 
de qualquer acto com ela relacionado.

O SPRC esteve ainda esteve ainda 
presente nas inúmeras acções e lu-
tas convocadas e desenvolvidas pelo 
movimento sindical unitário, tanto pela 
CGTP-IN, como pela Frente Comum e 
considera que, no contexto tão negativo 
que o país vive, elas foram fundamen-
tais para, através da luta, denunciar 
os problemas e a política de direita, 
apresentar propostas e evitar que a 
situação dos trabalhadores resvalasse 
para uma situação ainda mais grave. 

De entre essas lutas, destacam-se:
- Os professores da região centro 

estiveram representados na 7.ª Confe-
rência Nacional da Inter-Reformados 
(IR), “Uma vida de trabalho exige 
reformas dignas e direitos sociais”, 
por dirigentes do SPRC, iniciativa que 
se realizou no dia 18 de Janeiro, na 
qual se fez a abordagem dos seguintes 
temas: Discussão da situação social 
e condições de vida dos reformados; 
Reforço da Organização Sindical dos 
Reformados e Política Social relativa 
aos Reformados. Para além das inter-
venções realizadas sobre a situação da 
aposentação, foram aprovados impor-
tantes documentos que constituem as 
bases para a acção dos trabalhadores 
aposentados e reformados. Isabel Le-
mos, professora aposentada dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico EB 23 da 
Mealhada, passou a integrar a direcção 
nacional da IR, estrutura dos trabalha-
dores reformados e aposentados da 
CGTP-IN.

- O dia 27 de Junho foi dia de Greve 
Geral contro processo de empobrecimen-
to, a austeridade e a quebra do poder 
de compra, contra estas políticas e pela 
demissão do actual governo, na qual a 
adesão dos professores convocados 
pelo SPRC foi muito boa e significativa. 
Apesar de não haver já aulas nesta altura 
do ano, as escolas estiveram envolvidas 
no processo de avaliação e exames. O 
forte impacto da Greve Geral no sector 
provocou o adiamento de dezenas de 
reuniões de avaliação nas escolas do 
ensino básico e secundário e em várias 
escolas do ensino superior houve adia-
mento de exames, por força da adesão 
dos docentes.

- Em 19 de Outubro, “Vamos Mar-
char nas Pontes” teve um enorme 

impacto público, não só pelo facto de 
nos dias que antecederam esta iniciativa 
que se realizou na Ponte 25 de Abril 
(Lisboa) e na Ponte do Infante (Porto) 
o governo ter proibido a realização da 
acção de Lisboa, mas também pela 
grande adesão dos trabalhadores. O 
SPRC esteve na preparação, mobili-
zação e realização de uma importante 
acção nacional da CGTP-IN, em defesa 
do emprego, dos salários e pensões, dos 
direitos laborais e dos serviços públicos

- Em 8 de Novembro, numa grande 
greve geral de toda a administração 
pública que se uniu contra os cor-
tes nos salários e pensões, contra a 
destruição dos serviços públicos, tendo, 
aqui, os sindicatos da Frente Comum 
assumido o seu importante papel de 
informação, esclarecimento, mobilização 
e acção contra as politicas e o governo. 
Centenas de escolas encerradas ou 
sem aulas, na que foi uma das maiores 
e mais expressivas participações dos 
trabalhadores na luta contra a acção 
deste governo, contra o empobrecimento 
e pelo desenvolvimento social e humano 
da sociedade portuguesa.

No plano interno, e apesar das gran-
des dificuldades que se adivinhavam e 
que os professores, efectivamente, vi-
veram, o SPRC manteve-se forte, a sua 
organização de base, nas escolas, não 
foi abalada e o nível de sindicalização 
manteve-se sem alteração significativa.

No plano administrativo e financeiro, 
o SPRC continuou a apostar na raciona-
lização de meios e na concretização de 
medidas que permitiram conter gastos 
neste domínio para manter o nível de 
actividade sindical a que os professores 
sempre se habituaram. Foi mais um ano 
em que o SPRC esteve à altura das 
exigências e respondeu positivamente 
a todas as solicitações que lhe foram 
colocadas pelos professores, pelas 
escolas, pelo movimento sindical e 
pela sociedade.

O modelo de sindicalismo que o 
SPRC assume, um sindicalismo de 
classe, de luta e de presença nos lo-
cais de trabalho, afirma-se ao longo 
de todo o ano, sendo este o modelo 
que o SPRC continuará a defender e 
a desenvolver no futuro, nos diversos 
espaços em que intervém. A afirmação 
dos Sindicatos, neste tempo em que 
a palavra de ordem do poder é a sua 
desvalorização e apagamento, torna-se 
ainda mais importante. Sempre aberto 
a todas as convergências e espaços de 
unidade, o SPRC não excluirá seja quem 
for, também nunca admitindo a sua 
exclusão ou dos seus dirigentes. Hoje, 
como nunca, é tempo dos Sindicatos! 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

ACÇÕES  
E INICIATIVAS
5 de Janeiro – Participação, em Vi-
seu, no Fórum “Defender o Interior. 
Pôr fim às portagens”
8 de Janeiro – Debate sobre contra-
tação colectiva e acção reivindicativa 
– USCB/CGTP-IN – Covilhã
9 de Janeiro - Plenário de Dirigentes 
e Delegados sindicais na sede da 
Direcção Distrital da Guarda
10 de Janeiro – Plenário Delegados e 
Dirigentes Sindicais – Castelo Branco
11 de Janeiro - Participação no Ple-
nário da Inter-jovem, em representa-
ção do SPRC. Aveiro. CGTP.
15 de Janeiro - Plenário de Delega-
dos e Dirigentes do Distrito de Coim-
bra
16 de Janeiro – Reunião da Comis-
são de Igualdade entre Mulheres e 
Homens – USCB/CGTP-IN – Castelo 
Branco
17 de Janeiro - Encontro Nacional 
CGTP-IN: “Defender a Escola Pública, 
Investir no Futuro”, Universidade de 
Aveiro
18 de Janeiro – Marinha Grande, 
Participação nas Comemorações do 
“18 de Janeiro de 1934”
26 de Janeiro – Manifestação de 
Professores em Lisboa – “A Escola 
Pública e a Profissão não aguentam 
mais ataques”
29 de Janeiro - Banca para recolha 
de assinaturas da Petição “Em De-
fesa das Funções Sociais do Estado 
Consagradas na Constituição da Re-
pública”
31 de Janeiro - Encontro sobre a 
Saúde - CGTP- União Sindicatos do 
Porto.
2 de Fevereiro – Participação, em 
representação do SPRC, na Confe-
rência da Inter-Jovem/ Manifestação. 
Porto. CGTP
5 de Fevereiro – Participação na reu-
nião da Comissão de Utentes Contra 
as Portagens
5 de Fevereiro – Banca/Recolha de 
assinaturas para a Petição em Defe-
sa das Funções Sociais do Estado. 
União de Sindicatos de Aveiro
16 de Fevereiro – Participou no 7.º 
Encontro Distrital da Inter-Reformados 
da USC/CGTP-IN onde Isabel Lemos 
e Graça Pedrosa foram eleitas para o 
Conselho Distrital da IR/USC, quadrié-
nio 2013/2017
16 de Fevereiro – Grande Jornada 
Nacional de Luta da CGTP-IN “Mudar 
de Política e de Governo”, descen-

tralizada, em Aveiro, Castelo Branco, 
Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu
18 a 22 de Fevereiro - Semana de 
luta e de luto dos professores com 
afixação de faixas nas escolas em 
todo o País e aprovação de moções 
nas escolas de toda a região
18 de Fevereiro – Concentração 
contra Mega Agrupamentos – Castelo 
Branco
28 de Fevereiro - Encontro sobre Sis-
temas de Ensino Profissional Europeu 
(o sistema dual), Lisboa FENPROF
1 de Março – Participação nos Bu-
zinões contra as Portagens nas ex-
-SCUT
2 de Março - Manifestação contra a 
Troika – Em todos os distritos da re-
gião centro
6 de Março – Seminário sobre o “De-
senvolvimento sustentável e o Traba-
lho digno”, no auditório da CGTP-IN, 
em Lisboa
8 de Março – Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher -  promovidas 
pelo movimento sindical em toda a re-
gião. Neste âmbito, o SPRC participou 
como organizador e promotor, tendo 
estado envolvido em painéis de dis-
cussão, debates, conferências e distri-
buição de documentos em escolas e 
empresas, integrado na “Acção Geral 
de Protesto, Proposta e Luta”; IV Con-
ferência Distrital de Igualdade entre 
Mulheres e Homens – Castelo Branco 
– Jantar comemorativo no Fundão; 
Debate sobre “O papel da Mulher nas 
autarquias/poder local”, organizado 
pelo Centro de Formação do SPRC, 
com as intervenções iniciais de Maria 
José Azevedo (CMC), Isabel Vargues 
(AM de Coimbra), margarida Fonseca 
(AM Coimbra), Fernanda Simões (JF 
de Eiras) e Isaura Madeira, modera-
dora
11, 12 e 13 de Março - Banca na rua 
de recolha de assinaturas “Em defesa 
das funções sociais do Estado” – em 
toda a região
12 de Março – Encontro Distrital de 
Viseu de Docentes Aposentados
13 de Março – Reunião e Debate 
promovido pela Inter-Reformados, em 
Leiria
16 de Março - Debate sobre o Cen-
tenário do nascimento de Álvaro 
Cunhal. Biblioteca Municipal de Avei-
ro. USA
15 de Março – Manifestação da Fren-
te Comum de Sindicatos da Admi-
nistração Pública, em Lisboa, contra 
a política de roubos, austeridade e 
empobrecimento, pela mudança de 
política e de governo
16 de Março - Debate MSU - Países 

e Actualidade.
20 de Março – Assembleia Geral de 
Sócios em Coimbra
21 de Março - Plenário de Sindicatos. 
Aveiro. USA.
21 de Março - Banca de recolha de 
assinaturas “Em defesa das funções 
sociais do Estado” na UBI – Covilhã
22 de Março - Banca/Recolha de 
assinaturas para a Petição em Defesa 
das Funções Sociais do Estado.
22 de Março - Acção Inter-Reforma-
dos – em Coimbra, concentração con-
tra os roubos nas pensões, em defesa 
de uma segurança social pública, 
solidária e universal
22 de Março - Plenário Sindicatos de 
Coimbra, USC
28 de Março - Participação na Ma-
nifestação da Inter-jovem. CGTP. 
Lisboa.
2 de Abril - Debate sobre a Cons-
tituição da República Portuguesa e 
Defesa da Escola Pública em Lisboa, 
promovido pela FENPROF, 37 anos 
depois da aprovação da Constituição 
da República Portuguesa, um debate 
subordinado ao tema: “A Educação 
e os imperativos constitucionais”. No 
Debate participaram representantes 
de vários Grupos Parlamentares: Luís 
Fazenda (BE), Miguel Tiago (PCP), 
Michael Seufert (CDS), Pedro Alves 
(PS) e Isilda Aguincho (PSD)
4 a 9 de Abril – Plenários distritais de 
Docentes Aposentados para prepa-
ração e eleição de delegados ao 11.º 
Congresso da FENPROF
6 de Abril – Manifestação Nacional 
descentralizada da CGTP  (em toda a 
região, nos seis distritos)
6 a 13 de Abril – participação, com 
passagem por todos os distritos e 
várias localidades da região, na Mar-
cha contra o Empobrecimento “Mudar 
de política e de Governo. Emprego – 
Salários – Direitos - Serviços Públicos 
- Funções Sociais do Estado”
9 a 13 de Abril – Dia D – acção de 
mobilização geral dos professores 
“Tolerância Zero para com o governo 
e as suas políticas”, com reuniões nas 
escolas, em toda a região, de aus-
cultação da opinião dos professores 
sobre formas de luta a desenvolver, 
dando aos professores a possibilidade 
de se pronunciarem sobre as formas 
de luta a adoptar para o combate a 
estas políticas muito negativas para a 
Escola Pública e o país
10 de Abril – Plenários com Mário 
Nogueira, SG da FENPROF, sobre 
Mega Agrupamentos – EBI Cidade 
Castelo Branco e Secundária Nuno 
Álvares – Castelo Branco
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10 de Abril – Reuniões com profes-
sores desempregados e contratados 
– Covilhã e Castelo Branco 
13 de Abril – Manifestação em Lisboa 
da CGTP de encerramento da Marcha 
Contra o Desemprego e a Precarie-
dade
15 de Abril – Reunião com trabalha-
doras do ISS, IP na Covilhã
16 de Abril – Conferência sobre o en-
sino dual alemão, com a participação 
de António Nabarrete, do Conselho 
Nacional da FENPROF, em Coimbra, 
ES Avelar Brotero, organizado pelo 
Centro de Formação do SPRC
18 de Abril – Encontro/Debate sobre 
a situação professores e investigado-
res reformados, no Auditório da Reito-
ria,  em Coimbra.
18 de Abril – Encontro Nacional de 
Docentes e Investigadores Aposenta-
dos em Coimbra 
19 de Abril – Fórum em Defesa das 
funções sociais do Estado – USCB/
CGTP-IN – Covilhã
22 de Abril – Greve contra Mega 
Agrupamentos, com pré-aviso subs-
crito também pelo STAL, na Escola 
Secundária Nun’Álvares, Escola Se-
cundária Amato Lusitano, EBI Cidade 
Castelo Branco, EBI Faria de Vas-
concelos, EBI João Roiz, em Castelo 
Branco, com a presença de Mário 
Nogueira e Escola Secundária Frei 
Heitor Pinto, EB 2,3 do Tortosendo e 
EB 2,3 do Paul, no concelho da Covi-
lhã, com envolvimento dos pais, dos 
alunos e funcionários não docentes.
24 de Abril – Comemorações do 25 
de Abril (Arruadas – USCB/CGTP-IN – 
Castelo Branco e Covilhã), Queima do 
fascismo e Espectáculo na madruga-
da de 25 de Abril (Coimbra – Ateneu 
de Coimbra).
25 de Abril – Organização/Participa-
ção nas Comemorações Populares 
do 25 de Abril, por iniciativa do SPRC 
ou em conjunto com outras organiza-
ções, designadamente as Uniões de 
Sindicatos em cada Distrito
1 de Maio – Comemorações do Dia 
do Trabalhador – Comícios /Festas/
Manifestações/Manhãs infantis. Em 
toda a região realizaram-se impor-
tantes iniciativas de participação de 
muitos trabalhadores, tendo tido como 
tónica central a exigência de outra 
politica e outro governo
3 e 4 de Maio – o 11º Congresso Na-
cional dos Professores, no Fórum em 
Lisboa, sob o lema “Afirmar a Escola 
Pública. Valorizar os Professores. Dar 
futuro ao País”. O Congresso teve 
na sua fase preparatória a realização 
de reuniões em escolas e plenários, 

abrangendo todos os docentes dos 
vários níveis de educação e ensino, 
público e privado, tendo sido eleitas 
dezenas de delegados, com uma forte 
participação, designadamente a nível 
das propostas apresentadas para 
debate
7 de Maio – Inauguração da nova 
casa sindical em Leiria
8 de Maio – Dia Nacional da Segu-
rança Social – Concentração – USCB 
– Castelo Branco
8 de Maio – Reunião com a comuni-
dade educativa sobre Mega Agrupa-
mentos – Secundário Frei Heitor Pinto 
– Covilhã 
10 a 24 de Maio – Buzinão Nacional 
contra a austeridade e o empobreci-
mento
10 de Maio – Buzinão contra as Por-
tagens em Viseu
16 de Maio - Plenário Distrital de Sin-
dicatos. Aveiro. USA.
21 a 28 de Maio – Caravana em De-
fesa da Escola Pública (Viseu, Aveiro, 
Coimbra, Guarda Castelo Branco e 
Leiria) que decorreu em todo o pais 
(continente e regiões autónomas) 
entre 14 de Maio e 6 de Junho. o 
país foi percorrido por uma caravana 
que integrou exposições temáticas, 
projecções vídeo de depoimentos de 
pessoas publicamente reconhecidas, 
a subscrição de um protesto individu-
al, distribuição de informação à popu-
lação, espectáculos, exposições de 
escolas, debates e concentrações em 
defesa da Escola Pública
22 de Maio - Campanha em Defesa 
da Escola Pública. Aveiro. FENPROF.
23 de Maio - Reunião com trabalha-
doras dos infantários do ISS, IP, na 
Covilhã
25 de Maio – Concentração da CG-
TP-IN – Palácio de Belém – Exigência 
de outra politica e outro governo, pela 
convocação de eleições antecipadas
27 de Maio – Plenário Professores/
Educadores, em Coimbra, no Auditó-
rio E. Secundária José Falcão
27 de Maio – Plenário de Professores 
e Educadores no Paço da Cultura, na 
Guarda
28 de Maio - Plenário Distrital. DD 
Aveiro. E. Secundária Jaime M. Lima. 
Aveiro.
1 de Junho - Participação na mani-
festação do movimento “Que se lixe a 
Troika”. Aveiro.
3 de Junho –  Reunião com traba-
lhadoras dos infantários do ISS, IP, – 
Castelo Branco
3 de Junho -  Reunião com traba-
lhadoras do infantário do ISS, IP, no 
Tortosendo
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4 e 5 de Junho – Plenário de Profes-
sores – Castelo Branco e Covilhã
5 de Junho – Reunião com docentes 
do Ensino Superior – Castelo Branco
5 de Junho – Participação no 1.º 
Encontro Nacional de Aposentados 
da Administração Pública, promovido 
pela Frente Comum em Lisboa
7 a 21 de Junho – Greve ao serviço 
de avaliações
8 de Junho - Participação na Tertúlia 
“Pesca de Bivalves”. Murtosa. USA.
12 de Junho – Greve das trabalha-
doras dos infantários do ISS, IP, dos 
concelhos de Castelo Branco e Covi-
lhã e manifestação em frente do ISS, 
IP em Castelo Branco
12 de Junho – Lembrando Júlio Dinis 
em Ovar, visita guiada promovida pelo 
Departamento de Aposentados
15 de Junho – Manifestação Nacional 
dos Professores, em Lisboa
16 e 17 de Junho - Participação no 
Júri da Prova de Avaliação Final dos 
Cursos CEF do 9º ano de escolarida-
de da EB2,3 D. Dinis, Leiria
17 de Junho – Greve Geral dos Pro-
fessores, coincidente com o exame de 
português, 12.º Ano
20 de Junho – Plenário nacional des-
centralizado, tendo sido realizados 
plenários em todos os distritos da 
região centro, sobre o prosseguimento 
da greve ás avaliações
24 de Junho – Concentração frente 
ao MEC, por negociações transparen-
tes e justas, durante o processo nego-
cial que decorreu neste período
24 de Junho - Iniciativa de solidarie-
dade junto ao Tribunal de Leiria/julga-
mento do ex-dirigente sindical e diri-
gente do MURPI Manuel Cruz, Leiria
24 e 25 de Junho - Participação no 
Júri de avaliação das Provas de Apti-
dão Profissional do Curso Técnico de 
Apoio Psicossocial na Escola Profis-
sional e Artística da Marinha Grande
27 de Junho – Greve Geral - Pela 
urgente demissão do governo e mar-
cação de eleições antecipadas! Pela 
ruptura com a política de direita
28 de Junho - Participação no Júri da 
Prova de Aptidão Profissional do Cur-
so de Técnico de Apoio à Infância da 
ES Pinhal do Rei, Marinha Grande
1 de Julho – Vigília no infantário da 
Segurança Social “Bolinha de Neve” 
– Covilhã
6 de Julho – Concentração convoca-
da pela CGTP-IN “Todos a Belém”
22 de Julho – Concentração/Espera 
ao Primeiro-Ministro – USCB/CGTP-
-IN – Castelo Branco
24 de Julho - Plenário Nacional e 
deslocação ao Ministério das Finan-

ças, organizado pela Frente Comum
29 de Julho - Plenário Nacional da 
Administração Pública
27 de Agosto - Distribuição de docu-
mento da FCSAP à população inte-
grado no Plano das Acções Reivindi-
cativas a realizar no mês de Agosto, 
Leiria e Praia do Pedrógão 
2 de Setembro – Acção sobre desem-
prego dos professores – nos Centros 
de Emprego de Aveiro, Castelo Bran-
co, Covilhã, Coimbra, Guarda, Leiria 
e Viseu
11 de Setembro - “recepção” ao 1º 
ministro. Inauguração de duas esco-
las no concelho de Oliveira do Bairro. 
USA.
11 de Setembro - Acção de informa-
ção/esclarecimento, juntamente com 
o Sindicato da Função Pública sobre 
as rescisões por mútuo acordo na FP. 
UA. Aveiro
13 de Setembro - Espera do Nuno 
Crato no Instituto Politécnico da Guarda 
13 de Setembro - Concentração de 
protesto junto ao IP Viseu aquando da 
visita do Ministro da Educação 
19 de Setembro -  Plenário de sindi-
catos. Aveiro. USA.
23 de Setembro – Plenário de Profes-
sores Contratados da Guarda e Leiria
24 de Setembro – Plenário de pro-
fessores contratados/Desempregados 
– Castelo Branco
25 de Setembro - Participação na 
Jornada Nacional de  Protesto contra 
os cortes nas pensões,  promovida 
pela Frente Comum de Sindicatos da 
Administração Pública
1 de Outubro – 43º Aniversário da 
CGTP-IN/Plenário de sindicatos da 
USCB – Castelo Branco
3 de Outubro – Entrega do Abaixo-
-Assinado contra o aumento do horá-
rio de trabalho no 1.º CEB
4 de Outubro - Debate no âmbito do 
43º Aniversário da CGTP-IN “A Unida-
de, a Organização e a Luta dos Traba-
lhadores nos dias de hoje, contributos 
de Álvaro Cunhal”, Leiria
8 de Outubro – Concentração contra 
a privatização dos CTT – Castelo 
Branco
15 e 16 de Outubro – Rota dos Cas-
telos, visita guiada a Sortelha, Sa-
bugal, Alfaiates, Vilar Maior e Vila do 
Touro promovida pelo Departamento 
de Aposentados
16 a 18 de Outubro – 20º Colóquio 
da Lusofonia na Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo em Seia
17 de Outubro – Participação na 
concentração de Aposentados, Refor-
mados e Pensionistas promovida pela 
IR/USC

19 de Outubro – “Marchas por Abril”, 
CGTP-IN: Travessia Pontes 25 de 
Abril  e do Infante – Contra o empo-
brecimento, a troika e austeridade – 
outra politica, outro governo
21 de Outubro – Inauguração da 
exposição “Escola Inclusiva” seguida 
de debate, iniciativa da FENPROF em 
colaboração/parceria com a CNOD – 
Castelo Branco
1 de Novembro – Protesto CGTP-IN 
contra o OE, Lisboa 
5 a 12 de Novembro – Plenários Dis-
tritais de Docentes Aposentados para 
preparação da Conferência  de Na-
cional de Professores e Educadores 
Aposentados
7 de Novembro – Reunião com reitor 
da UBI – Covilhã
8 de Novembro - Greve Geral da 
Administração Pública, contra o Orça-
mento de Estado - que empobrece as 
pessoas e o país e destrói os serviços 
públicos. 
10 de Novembro - participação em 
representação do SPRC no Comício 
do Aniversário do Centenário do nas-
cimento do Álvaro Cunhal. Campo 
Pequeno. Lisboa
11 e 12 de Novembro – Reuniões 
com professores aposentados em 
Castelo Branco e na Covilhã
13 de Novembro - Na sala 17 do De-
partamento de Matemática da Univer-
sidade de Coimbra Encontro  sobre: 
“2014 - A Política Nacional de Investi-
gação Científica – O financiamento do 
Estado – as opções do governo – que 
Futuro?”
15 de Novembro – Participação em 
representação do SPRC na Conferên-
cia “Em defesa de um Portugal Sobe-
rano e Desenvolvido” - Debate subor-
dinado aos temas Desenvolvimento/
Democracia/Soberania - Cumpra-se a 
Constituição. Ovar.
21 de Novembro - 1ª Conferência 
Nacional de Aposentados  no auditório 
da Escola  Secundária Camões, em 
Lisboa
25 de Novembro – Distribuição de 
documentos à população sobre Orça-
mento do Estado e votação simbólica 
contra OE – USCB/CGTP-IN - Castelo 
Branco, Fundão e Covilhã
26 de Novembro – Dia de Indigna-
ção, Protesto e Luta. Distribuição 
de documentos à população sobre 
privatização da Escola Pública e em 
defesa dos serviços públicos de edu-
cação e ensino, com concentrações 
em todas as capitais de distrito e em 
outros pontos da região
27 de Novembro - Plenário de Pro-
fessores Contratados e Desemprega-
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dos. Aveiro, Covilhã, Castelo Branco, 
Coimbra, Leiria e Viseu
28 de Novembro – Plenário Distrital 
da Guarda de professores contratados 
e desempregados
28 de Novembro – Reunião na Se-
gurança Social sobre privatização dos 
Infantários – Castelo Branco
3 de Dezembro – Distribuição da Car-
ta Aberta “Defender a Escola Pública 
é Lutar pelo Futuro/Defender a Escola 
Pública é Dever de Todos Nós”, aos 
pais e encarregados de educação das 
escolas Secundária Francisco Rodri-
gues Lobo e Básica 2,3 D. Dinis, em 
Leiria
5 de Dezembro – Manifestação con-
tra a PACC, em Lisboa, frente à As-
sembleia da República
6 de Dezembro – Conferência so-
bre Organização e Sindicalização – 
USCB/CGTP-IN – Covilhã
8 de Dezembro – Participação em re-
presentação do SPRC na Conferência 
“Em defesa de um Portugal Soberano 
e Desenvolvido”- Debate/Convenção.
10 de Dezembro - Conferência “Ser 
Professor Hoje”, Leiria, ESECS
16 de Dezembro – Conferência Pro-
dução e Emprego - USCB/CGTP-IN 
– Sertã
17 de Dezembro – Guarda, Tribunal 
Popular de Reformados, Aposentados 
e Pensionistas
18 de Dezembro – Greve Nacional 
dos Professores e protestos em diver-
sas escolas da região contra a PACC, 
por ocasião da realização da prova 
nesse dia
19 de Dezembro - Vigília da Indigna-
ção e Protesto em Belém.

No âmbito da organização interna do 
SPRC e da preparação da actividade 
realizaram-se diversos plenários de 
dirigentes e delegados sindicais, o 
que foi fundamental para um acom-
panhamento muito próximo das rea-
lidades locais e para uma presença 
permanente nas escolas/jardins de 
infância.
No âmbito da acção do Centro de 
Formação do SPRC, registe-se a se-
guinte actividade: plano de formação 
contínua, acreditada para 2013, com 
a realização de 2 acções de formação 
no distrito de Aveiro, 1 no de Castelo 
Branco, 7 no de Coimbra (8 turmas), 
2 no da Guarda, 4 no de Leiria e 5 no 
de Viseu, com um total de 550 for-
mandos. Estas acções foram realiza-
das graciosamente pelos formadores, 
que ofereceram honorários ao SPRC. 
No âmbito da formação de professo-
res, saliente-se a iniciativa sobre “O 

papel da mulher nas autarquias/poder 
local”, por ocasião do Dia Internacio-
nal da Mulher, e a Conferencia sobre 
“O ensino dual alemão”, em Abril, com 
a participação de António Nabarrete, 
e, em colaboração com a CGTP-IN, a 
realização de uma acção, em Almada, 
sobre a “Formação de públicos estra-
tégicos para a obtenção de especiali-
zação em Igualdade de Género, com 
a duração de 25 horas.
Outra frente muito importante para 
a acção do SPRC, pelo que tem de 
esclarecimento, mobilização e até de 
consciencialização para a importân-
cia do movimento sindical, é a dos 
jovens professores. Sob o tema 
Jovens Professores. Que futuro? Rea-
lizaram-se diversas acções nos vários 
distritos da região centro, em Uni-
versidades e Escolas Superiores de 
Educação, com uma elevada e entusi-
ástica  participação. A título de exem-
plo, na resposta a um inquérito, pre-
enchido sob anonimato, de avaliação 
desta acção, no final, cerca de 70% 
dos participantes consideram impor-
tante a participação nestas acções e 
vontade de lutar pelos aspectos abor-
dados. Significativo é também o facto 
de mais de 40% dos participantes 
confessarem não ter qualquer ideia 
do movimento sindical antes destas 
iniciativas que o SPRC realiza com 
Jovens futuros candidatos à docência 
e haver perto de 80% dos finalistas de 
ensino superior a saírem com a ideia 
de virem a sindicalizar-se num dos 
sindicatos da FENPROF, com apenas 
2,5% a afirmarem categoricamente 
que não se sindicalizarão. Em 2013, o 
SPRC realizou acções com 277 estu-
dantes dos cursos de formação inicial 
de professores em Leiria, Coimbra, 
Guarda e Aveiro. 
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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

PROJECTO DE PLANO DE ACÇÃO DO SPRC PARA 2014

Em defesa da escola 
pública e pela valorização  
da profissão docente!

Esta política tem como principais 
consequências a redução das res-
postas públicas, a nível da educa-
ção e da saúde, a destruição do 

emprego, o aumento do desemprego e 
da precariedade, a redução dos salários, 
a diminuição da protecção social dos 
trabalhadores, reformados, pensionistas 
e desempregados e o aumento da ex-
clusão social, da pobreza e da miséria.

O Orçamento de Estado para 2014 
aprofunda as dificuldades com que o 

país está confrontado e impõe mais 
sacrifícios aos mesmos do costume – 
aos trabalhadores, aos reformados e 
pensionistas e às camadas mais despro-
tegidas da sociedade. No entanto, por via 
deste orçamento, são canalizados mais 
recursos para os grupos económicos 
e financeiros, ou seja, para o grande 
capital, mostrando bem a natureza de 
classe das opções que têm vindo a ser 
tomadas por este governo. Situação que 
tenderá a agravar-se se a proposta do 

denominado ”Guião para a Reforma do 
Estado”, no qual sobressaem medidas 
que visam a privatização das funções 
sociais do Estado, for para a frente, numa 
lógica em que os direitos básicos da 
população são subjugados pelo negócio 
e os lucros do grande capital.

Esta é uma política que urge estancar 
e contra a qual o SPRC concentrará uma 
grande parte da sua actividade em 2014, 
no âmbito da CGTP e da Frente Comum 
de Sindicatos da Administração Pública, 

A política seguida pelo governo, sujeita às imposições do capital financeiro com 
a conivência e o comprometimento do Presidente da República, tem-se traduzido 
num feroz ataque às conquistas de Abril e ao próprio regime democrático, 
numa ofensiva destruidora das funções sociais do Estado (Educação, Saúde, 
Segurança Social) e na diminuição da prestação dos serviços públicos (na 
Justiça, na Cultura, no Poder Local, etc.). 
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tendo em vista a mudança de governo 
e de política, com a realização de elei-
ções antecipadas para a Assembleia da 
República. O SPRC empenhar-se-á na 
mobilização dos professores, educadores 
e investigadores para que se envolvam 
nas acções e lutas convergentes com 
sectores mais vastos do mundo laboral e 
da sociedade. O ataque aos direitos dos 
trabalhadores, aos direitos de cidadania, 
às funções sociais do Estado e à própria 
democracia deverá merecer uma forte 
resposta de todos, pelo que, sem prejuízo 
das acções específicas, a participação 
nas acções mais gerais, designadamente 
do movimento sindical, será sempre uma 
prioridade. Assim, o SPRC envolver-se-á, 
empenhadamente, na Marcha em defesa 
das funções sociais do Estado, em 27 
de Fevereiro, na Semana de Luta, de 8 
a 15 de Março, com a participação na 
Manifestação Nacional da Administração 
Pública, em 14 de Março, e no Encontro 
sobre o SNS, a 2 de Abril, acções estas 
promovidas pela CGTP.

Neste contexto, revestem-se, tam-
bém, de particular importância as come-
morações dos 40 anos do 25 de Abril 
e do 1º de Maio em liberdade, às quais 
o SPRC se associará em iniciativas 
próprias e/ou em parceria com outras 
entidades. Neste mesmo combate, vão 
ser também de grande importância po-
lítica as eleições para o Parlamento 
Europeu, a 25 de Maio, e o SPRC tudo 
fará no sentido de estas serem um cartão 
vermelho ao governo e à sua política e 
de se transformarem numa inequívoca 
rejeição do actual rumo de construção 
europeia e numa afirmação dum rumo 
alternativo de uma Europa de estados 
soberanos, livres e iguais em direitos, 

onde se salvaguarde a democracia e 
a efectiva participação dos povos na 
determinação do seu destino. 

No que diz respeito à Educação e à 
Ciência, o ataque à escola pública, atra-
vés de sucessivos cortes orçamentais e 
da redução de recursos humanos, tem 
sido uma constante. Tal tem levado a 
quebras de qualidade educativa, à des-
valorização dos seus recursos humanos 
e à degradação das condições de ensino 
e de aprendizagem. Por detrás de tudo 
isto está um propósito político cada vez 
mais evidente: reduzir a capacidade de 
resposta da escola pública, acelerar a 
sua degradação para mais facilmente 
a privatizar! Assim, a defesa da escola 
pública será uma prioridade na inter-
venção sindical do SPRC, no âmbito da 
FENPROF, com a dinamização de um 
forte movimento nacional, envolvendo 
docentes, pais e encarregados de edu-
cação, estudantes, autarcas, técnicos e 
especialistas da educação, em prol de 
uma escola pública valorizada, demo-
crática, de qualidade e para todos. De 
entre as várias iniciativas, o destaque 
para a subscrição de um Apelo nacional 
em defesa da escola pública, que se 
pretende o mais abrangente possível, 20 
petições distritais, incluindo as regiões 
autónomas, sobre a mesma temática, 
para serem entregues na Assembleia 
da República e a realização de uma 
grande Marcha Nacional, no mês de 
Junho, em defesa de uma educação 
pública de qualidade.

Tal como os demais trabalhadores 
portugueses, os docentes e os investiga-
dores são vítimas das políticas destruti-
vas que estão em curso no país, sendo 
mesmo, no quadro dos trabalhadores da 
Administração Pública, dos mais atingi-
dos pelas medidas do governo: nos seus 
direitos, nas condições de trabalho, no 
emprego e nos salários. Os fortíssimos 
cortes orçamentais impostos pelo gover-

no à Educação têm sido acompanhados 
pela aprovação de medidas que, para 
além do relevante impacto na organiza-
ção e funcionamento das escolas, bem 
como na qualidade do ensino, se têm 
traduzido no despedimento de milhares 
de docentes contratados, no aumento 
fortíssimo de “horários-zero”, no aumento 
dos níveis de precariedade e instabilida-
de dos docentes, na perda de direitos 
profissionais e sociais, designadamente 
em situação de desemprego, doença 
ou aposentação, e numa fortíssima re-
dução das remunerações em resultado 
dos cortes salariais e de pensões e do 
violento aumento da carga fiscal. Assim, 
a par da defesa da escola pública, um 
dos outros grandes eixos reivindicativos 
do SPRC em 2014 será a luta em torno 
dos aspectos de ordem sócio profissional: 
em defesa do emprego, da estabilidade, 
dos direitos sociais e profissionais e dos 
salários, pensões e reformas. Em suma, 
desenvolveremos uma grande luta em 
defesa do futuro!

2014 é ainda o ano de eleições para 
os novos corpos gerentes do SPRC 
que irão dirigir o sindicato no triénio 
2014-2017, que acontecerão em 29 de 
Maio. Independentemente do programa 
eleitoral da lista vencedora, que será o 
instrumento de definição das políticas 
sindicais para o 2.º semestre de 2014, 
o SPRC continuará a afirmar a sua au-
tonomia regional, tomando posições e 
agindo de acordo com as decisões e os 
interesses de todos os seus associados, 
na defesa de uma escola pública, de 
qualidade, para todos. Para tal continuará 
a assumir o modelo de sindicalismo que 
o caracterizou desde sempre, um sindi-
calismo de classe, de luta e de presença 
constante nos locais de trabalho. 

No plano administrativo e financeiro, 
o SPRC continuará a apostar na racio-
nalização de meios e na concretização 
de medidas que permitam reduzir, ainda 
mais, os gastos com a estrutura para 
continuar a manter o nível de atividade 
sindical a que tem habituado os profes-
sores da região centro. 
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RUBRICAS Exercício Exercício 
 2013 2012
Activo  
Activo não Corrente  
Activos Fixos Tangíveis 929.406,46 878.430,04
Activos Intangíveis  997,60
Outros Activos Financeiros 150.000,00 150.000,00
 1.079.406,46 1.029.427,64
Activo Corrente  
Movimento Sindical (8.763,38) 23.624,95
Estado e Outros Entes Públicos 1.329,16 2.500,32
Outras Contas a Receber 24.079,40 58.100,42
Diferimentos  
Caixa e Depósitos Bancários 430.489,08 480.796,44 
 447.134,26 565.040,13

Total do Activo 1.526.540,72 1.594.467,77
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  
Capital Próprio:  
Fundo Sindical 1.215.523,61 1.316.765,38
Outras Reservas 192.000,00 192.000,00
 1.407.523,61 1.508.765,38

Resultado Liquido do Período (91.804,42) (101.241,77)
 1.315.719,19 1.407.523,61

Total do Capital Próprio 1.315.719,19 1.407.523,61 
Passivo Corrente:  
Fornecedores 4.843,30 900,00
Estado e Outros Entes Públicos 28.310,87 22.258,85
Outras Contas a Pagar 82.038,62 58.467,86
Financiamentos Obtidos 95.628,74 105.317,45
Diferimentos  
Total do Passivo 201.821,53 186.944,16

Total do Capital Próprio e do Passivo 1.526.540,72 1.594.467,77
Coimbra, 31 de Dezembro de 2013

 RUBRICAS       EXERCÍCIOS
 2013 2012   
 Ano completo
Quotizações 1.900.146,79 2.069.385,78
Subsídios à exploração 1.257,66 (,00)
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, 
associados e empreendimentos conjuntos (,00) (,00)
Variação nos inventários da produção (,00) (,00)
Trabalhos para a própria entidade (,00) (,00)
Despesas com Actividade Sindical (,00) (830.141,13) 
Fornecimentos e Serviços Externos (827.525,76) (539.517,81) 
Gastos com o Pessoal (789.236,91) (778.426,44)
Imparidade de inventários (perdas/reversões) (,00) (,00)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (,00) (,00)
Provisões (aumentos/reduções) (,00) (,00)
Imparidade de investimentos não depreciáveis
/amortizáveis (perdas/reversões) (,00) (,00)
Aumentos/reduções de justo valor (,00) (,00)
Outros Rendimentos e Ganhos 6.813,40 13.668,73
Outros Gastos e Perdas (345.829,50) (22.488,30)

Resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (54.374,32) (87.519,17)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (26.135,03) (,00)
Imparidade de investimentos depreciáveis
(perdas/reversões) (,00) (,00)

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) (80.509,35) (87.519,17)
Juros e rendimentos similares obtidos (,00) (,00)
Juros e gastos similares suportados (11.295,07) 13.722,60)
 
Resultado antes de Impostos (91,804,42) 101.241,77)
Imposto sobre o rendimento do período (,00) (,00)
Resultado Líquido do Período (91.804,42) (101.241,77)
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 Orçamentado Proposta Orçamento
2013 2014

Regionais
Direção 5 000,00 6 000,00
DD/Assembleias de Delegados 12 000,00 10 000,00
Sectores 1 000,00 1 000,00
Departamentos 1 000,00 1 000,00
Outras reuniões 8 100,00 2 500,00
Reuniões FENPROF 3 500,00 8 750,00
CGTP/Frente Comum 1 500,00
Atividade sindical 14 000,00 22 500,00

44 600,00 53 250,00
Iniciativas
Plenários/Manifestações 50 000,00 50 000,00
Encontros/Conf./Seminários 1 500,00 1 500,00
Cultural/Recreativa/25 de Abril/Aniv. 3 500,00 2 500,00
Eleições SPRC 9 000,00
Jornadas Pedagógicas 0,00 2 000,00

55 000,00 65 000,00

Informação
RCI 20 000,00 7 500,00
Reprografia SPRC e exterior 65 000,00 52 500,00
Material de Reprografia 35 000,00 22 500,00
Assinaturas (jornais e revistas) 3 000,00 2 000,00

123 000,00 84 500,00

Formação
Centro de Formação SPRC 1 000,00 0,00
Instituto Irene Lisboa 0,00 0,00

1 000,00 0,00

Serviço de Apoio a Sócios
Serviços Jurídicos 149 999,00 155 000,00

149 999,00 155 000,00
FENPROF
Quotização 190 799,00 163 534,70

190 799,00 163 534,70

Fundo de Solidariedade
Fundo de Solidariedade 2 000,00 500,00

2 000,00 500,00
CGTP-IN
Quotização (Central e Uniões Distritais) 135 000,00 116 047,00

135 000,00 116 047,00

DESPESAS DE DIREÇÃO 701 398,00 637 831,70

ORÇAMENTO DO SPRC PARA 2014 | PROPOSTA
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Fornecedores de Serviços externos
Electricidade 24 000,00 20 000,00
Combustíveis 16 000,00 16 000,00
Água 3 000,00 3 000,00
Outros fluídos 150,00 150,00
Material de desgaste rápido 2 500,00 1 000,00
Material de escritório 22 000,00 12 500,00
Rendas/aluguere - alu. Viaturas 60 000,00 44 358,00

127 650,00 97 008,00

Serviços Terceiros
Contabilidade 15 000,00 10 880,00
Transportes (Pessoal e encargos) 1 000,00 0,00
Comunicações:
Redes fixas (incluindo fax) 8 000,00 4 750,00
Redes móveis (Voz) 40 000,00 26 320,00
Redes móveis (Dados) 15 000,00 11 490,00
Internet 5 000,00 4 200,00
Correio (Administrativo e Sindical) 80 000,00 56 000,00
Seguros 10 000,00 13 454,39

174 000,00 127 094,39

Fornecedores de Serviços
Cont./Notariado 25 000,00 21 000,00
Cons./Repar./Manutenção Viat. 30 000,00 22 120,00
Vigilância 4 000,00 4 300,00
Publicidade/Propaganda 10 000,00 5 000,00
Limpeza/Higiene 15 000,00 12 250,00
Trabalhos especializados 4 000,00 1 600,00
Outros serviços 5 000,00 3 929,91
Conservação das instalações 10 000,00 10 000,00

103 000,00 80 199,91

 Orçamentado Proposta Orçamento
2013 2014

Impostos
Impostos 20 000,00 14 000,00

20 000,00 14 000,00

Pessoal
Remunerações 500 000,00 514 000,00
Subsídio de Alimentação 40 000,00 44 000,00
Segurança Social 130 000,00 115 000,00
Seguro  de Acidentes Pessoais 6 500,00 4 000,00
Outros gastos/custos (baixas,...) 2 000,00 3 000,00

678 500,00 680 000,00

Aquisições
Equipamento básico e mobiliário 0,00 0,00
Equipamento informático 1 500,00 0,00
Equipamento de reprografia 0,00 0,00
Documentação 0,00 0,00
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Equipamento de comunicação 1 500,00 0,00
Equipamento transporte e carga 0,00 0,00
Imobiliário 0,00 0,00

3 000,00 0,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 1 106 150,00 998 302,30

Despesas Bancárias
Transferências 6 000,00 6 000,00
Encargos com financiamentos 3 500,00 2 500,00
Outras 0,00 0,00

9 500,00 8 500,00

Amortizações anos anteriores
Sedes (hipotecas) e Leasing´s 45 000,00 46 258,76

45 000,00 46 258,76

DESPESAS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS 54 500,00 54 758,76

 Orçamentado Proposta Orçamento
2013 2014

Orçamento das Direcções Distritais - 2013

Direcção  Distrital de Aveiro 15 611,13 15 611,13
Direcção  Distrital de Castelo Branco 18 275,04 18 275,04
Direcção  Distrital de Coimbra 19 159,11 19 159,11
Direcção  Distrital da Guarda 14 637,24 14 637,24
Direcção  Distrital de Leiria 17 129,34 17 129,34
Direcção  Distrital de Viseu 25 550,73 25 550,73

110 362,59 110 362,59

Quadros de síntese

Resumo de Despesas
Despesas da Direção 701 400,00 637 831,70
Despesas de Funcionamento 1 106 150,00 998 302,30
Despesas investimento e financeiros 54 500,00 54 758,76

1 862 050,00 1 690 892,76

Resumo de Receitas
Quotizações 1 798 050,00 1 618 572,76
Reposição verbas pela FENPROF 6 000,00 25 000,00
Reposição verbas DD 20 000,00 0,00
Plenários/Manifestações (donativos particip.) 5 000,00 5 000,00
Contencioso/Notariado 23 000,00 15 000,00
Formação 0,00 0,00
Serviços prestados 1 000,00 2 500,00
Juros 4 000,00 5 120,00
Outras receitas 5 000,00 19 700,00

1 862 050,00 1 690 892,76
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Os  ataques, cada vez 
mais violentos, que o 
povo e o país têm sofrido 
nas últimas décadas, em 
especial, na vigência deste 
governo, têm devastado 
o que foram as grandes 
conquistas da Revolução 
de 25 de Abril de 1974.

Estes ataques têm atingido, de forma 
até há poucos anos impensável, 
a Escola Pública e em especial o 
1.º Ciclo do Ensino Básico.

Medidas marcadas por um “bolor” 
ideológico descarado, aparentemente 
desconexas, que têm desfigurado e 
destruído o funcionamento e organização 
das escolas.

Com tais medidas, os sucessivos go-
vernos do PS e PSD procuraram sobre-
tudo reduzir os custos com a Educação.

Encerraram milhares de escolas. 
Empobreceram os currículos rumo ao 
bafiento conceito do “ler, escrever e 
contar” de tempos que não deixaram 
saudades e provocaram danos, alguns 
deles irreparáveis, para os portugueses 
e para Portugal.

Agravaram os horários de trabalho, 
tornando-os quase insuportáveis, quer 
para os alunos, quer para os professores, 
nomeadamente com a escolarização das 
AEC e a intromissão do seu horário no 
horário lectivo dos alunos.

Criaram-se processos de coadjuva-
ção ao sabor da existência ou não de 
recursos humanos.

Surgiu a iniciação à Língua In-
glesa, curricular ou não curricular, 
mais uma vez, conforme os recursos 
humanos disponíveis, sem a menor 
preocupação de salvaguardar os prin-
cípios da equidade e da igualdade de 
oportunidades.

Como se este panorama não fosse 
já demasiado negro, impõem os velhos 
exames do 4.º ano, realizados com uma 
formalidade que fala por si, ignorando 
o trabalho continuado de professores 
e alunos ao nível das aprendizagens e 
sua consequente avaliação.

Conferência Nacional do 1.º Ciclo

Horários de trabalho e o número 
de alunos por turma em debate

Enumerados alguns dos muitos pro-
blemas com que os docentes deste im-
portantíssimo ciclo do percurso escolar 
dos alunos se defrontam diariamente, 
urge repensar, discutir, reflectir e definir 
caminhos para retroceder este rumo 
ruinoso.

Neste sentido importa:
• Reduzir o número de alunos por 

turma, como a FENPROF vem defen-
dendo há muito, para o máximo de 
20 alunos e o limite de dois anos de 
escolaridade. Nestas circunstâncias 
as turmas não devem exceder 15 alu-
nos. Sempre que as turmas integrem 
alunos com necessidades educativas 
especiais o limite será de 12 alunos.

• Fixar a componente lectiva nas 
22 horas semanais e 3 horas de 
componente não lectiva de esta-
belecimento.

• Com a alteração do regime de 
docência, abre-se o caminho para 
a aplicação das reduções da com-
ponente lectiva, previstas no ECD.

• Os intervalos dos alunos têm de ser 
considerados como componente lectiva 
dos professores como sempre foram até 
ao presente ano lectivo.

• É imperativo acabar com inutilidade 
dos exames do 4.º ano.

• Impõe-se lutar por um modelo de 
gestão que, ao contrário do actual, per-
mita a participação dos professores 
do 1.º Ciclo, a par de todos os outros, 
nos processos de decisão, na gestão e 
direcção das escolas e agrupamentos.

• Lutar contra a municipalização do 
ensino básico que levará rapidamente 
à sua privatização.

• Exigir um regime de aposentação 
que tenha em conta o elevado desgaste 
físico e psíquico da profissão docente, 
bem como a aprovação de um regime 
transitório que preveja uma bonificação 
de tempo de serviço para efeitos de 
aposentação, para os docentes que 
exercem ou exerceram funções em re-
gime de monodocência.

É enorme o desafio que temos 
pela frente. Cabe-nos enquanto pro-
fessores, enquanto cidadãos, quebrar 
este rumo de ruína da Escola Pública.

Tomemos o futuro nas nossas mãos!    

SECTORES
Celeste Duarte (Coordenadora Regional do 1.º Ciclo do Ensino Básico)
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Será que “o país está melhor”, 
como afirmam Passos Coelho  
e Paulo Portas?

A verdadeira situação 
real do país

ECONOMIA – ESTUDO

Para reflexão dos leitores a propósito da noticia divulgada 
pelos media de que Vitor Gaspar tinha sido contratado para 
o FMI pela directora Lagarde, transcrevemos uma citação 
do Prémio Nobel da Economia Paul Krugman: “Se alguns 
deles terminar o mandato usufruindo de grande estima por 
parte do grupo de Davos (fórum mundial anual constituído 
pelos representantes dos grandes grupos económicos 
internacionais e pelos governantes dos maiores países) 
há uma infinita série de postos na Comissão Europeia, 
no FMI ou em organismos afins para os quais poderá ser 
elegível mesmo que seja desprezado pelos seus próprios 
conterrâneos. 

Aliás, ser desprezado seria, de 
certa forma, uma mais-valia”. 
Gaspar inicia as suas novas 
funções bem pagas já em Junho 

de 2014, anunciaram, também, os órgãos 
de comunicação social.

Uma das “teclas” mais repetidas no 
congresso do PSD, particularmente por 
Passos Coelho e, depois, pelos media, 
foi, precisamente, a de que “o país está 
melhor”. Paulo Portas, na Conferência 
de Imprensa de 28 de Fevereiro, p.p., 
sobre a 11ª avaliação da “troika”, também 
procurou “vender” a mesma mensagem.

É evidente que está em curso uma 
gigantesca operação depropaganda do 
governo, com o apoio dos grandes media 
e com a participação de muitos comen-
tadores com acesso fácil ou instalados 
nos media, visando convencer a opinião 
pública, de que “o pior já passou” e que 
a economia portuguesa já está numa 
fase de recuperação e crescimento (o 
ministro da Economia, Pires de Lima, 
fala mesmo do “milagre económico”).

Para conseguir isso, manipulam-se 
previsões, empolam-se dados, e escon-
dem os que não interessam, repetindo 
até à exaustão apenas o que interessa à 
propaganda official, procurando, assim, 
reconstruir a realidade, dando dela uma 

percepção que nada tem a ver com a 
situação actual do país. São formas 
clássicas de engano e manipulação da 
opinião pública. 

É previsível que tal esforço de mani-
pulação se acentue com o aproximar das 
eleições europeias. Por isso, interessa 
analisar com objetividade esta questão. 
É o que iremos fazer.

O crescimento anémico do PIB 
nos últimos trimestres de 2013 
foi devido, principalmente, a um 
pequeno aumento da procura 
interna e não das exportações
Um dos argumentos mais utilizados nesta 
campanha de manipulação da opinião 
pública é a variação trimestral positiva 
do PIB, verificada nos últimos trimestres 
de 2013. E isto apesar de, em termos 
anuais, segundo o INE, o valor do PIB 
em 2013 ter sido inferior, relativamente 
ao valor de 2012, em 1,4% (mais uma 
quebra, a somar às anteriores). 

Um aspecto importante que tem sido 
ignorado, quer pela propaganda gover-
namental, quer pelos comentadores 
habituais dos media, é que essa variação 
positiva (+1,1% no 2º Trim.2013;+0,3% 
no 3º Trim.2013;e +0,5% no 4º Trim.2013, 
portanto, crescimentos anémicos) ter sido 

conseguida, não através do aumento das 
exportações, mas devido a uma pequena 
reanimação da procura interna, o que 
prova que a recuperação da economia 
e do país passa fundamentalmente pela 
recuperação do consumo e do investi-
mento interno, e não pelas exportações, 
como o governo e comentadores nos 
media têm procurado fazer crer. 

Gráfico 1: Correlação do PIB com a 
Procura Interna e com as exportações

Eugénio Rosa (Economista)
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O gráfico 1, construído com dados 
do IN (CNP), mostra a correlação entre 
3 variáveis macroeconómicas (PIB, ex-
portações e procur interna) no período 
1ºTrim/2011/3ºTrim.2013, ou seja nos 
últimos 3 anos.

Como se rapidamente se conclui do 
gráfico 1, entre o 1º Trim.2011 e o 3º 
Trim.2013 a Procura Interna diminuiu de 

referente à 10ª avaliação reconhece 
isso, nos seguintes termos: “ A procura 
interna caiu 13% desde 2010 – com o 
consumo e investimento diminuindo 11% 
e 27% respectivamente – o que não 
foi suficientemente compensado pela 
contribuição das exportações liquidas. 
A inversão desta tendência, em que a 
procura interna no 2º e 3º trimestres de 
2013 se expandiu, reforçou a contribuição 
das exportações líquidas induzindo um 
crescimento positivo” (pág. 5). 

E isto porque, segundo o INE, nos 
primeiros 3 trimestre de 2013 o rendi-
mento líquido das famílias aumentou 
+0,7% (+668M€) relativamente a 2012, 
quando em período homólogo de 2012 
tinha caído -3,9% (-3.955M€). No entanto, 
este crescimento económico anémico é 
precário, como reconhece o próprio FMI 
que afirma: “Nos primeiros 10 meses de 
2013, o aumento das exportações em 5% 
foi devido principalmente às exportações 
de combustíveis e, em menor extensão, 
à de serviços, pois o crescimento das 
exportações sem os combustíveis foi ape-
nas de 1,5%” (pág. 6). Dados referentes 
a todo ano de 2013 do INE confirmam a 
fragilidade do aumento das exportações 
portuguesas (Quadro 1).

Segundo o INE, as exportações de 
bens em 2013 cresceram 4,6%, mas, se 
retiramos os combustíveis, o aumento, 
relativamente ao valor de 2012, foi ape-
nas de 2,1%. Se tivermos presente que 
o aumento verificado nas exportações 
de combustíveis em 2013 (+ 33,2%) é 
irrepetível em 2014 porque a capacidade 
de utilização da refinaria de Sines prati-
camente atingiu o seu máximo em 2013, 
facilmente se conclui da fragilidade da 
subida das exportações portuguesas 
de bens. Se juntarmos a isto o facto de 
que o aumento de 7,7% verificado em 
2013, a nível das exportações de ser-
viços (em 2012 tinha diminuído 0,3%), 
tem como base fundamentalmente o 
turismo, e que a subida em 2013 se 

uma forma contínua, o que determinou 
que, nesse período, o PIB tenha caído 
também de uma forma contínua. E isto 
apesar do aumento importante das ex-
portações neste período. Só a partir do 
fim do 1º semestre de 2013, é que se 
verificou uma pequena recuperação 
da Procura Interna, o que determinou 
que a queda no PIB tenha parado, e 
se tenha verificado uma recuperação 
anémica (muito reduzida) do PIB. Se 
comparamos os valores do 1º Trim.2011 
com os do 4º Trim.2012 divulgados pelo 
INE, o valor das exportações aumentou 
em 8,8%, o da Procura Interna diminuiu 
em 11,3% e o do PIB caíu em 6,2%. Se 
fizemos agora a mesma comparação, 
mas comparando os valores referentes 
ao 4º Trim.2012 com os do 3º Trim.2013 
concluímos que, apesar do aumento das 
exportações ser menor (7,2%), como 
a Procura Interna cresceu em 1,2%, o 
valor do PIB do 3º Trimestre de 2013, 
a preços constantes, é já superior ao 
valor do PIB do 4º Trim.2014 em 2,5%. 

É evidente que a recuperação eco-
nómica está muito mais dependente 
da Procura Interna do que da Procura 
Externa, ao contrário, por isso, do que 
a propaganda oficial pretende fazer 
crer. O próprio FMI, no seu relatório 

a nível da Procura Interna, 
fundamental para recuperação 
económica do país, ainda 
mais importante devido às 
características e fragilidade das 
exportações portuguesas, a 
situação é preocupante resultante 
do facto do governo pretender 
fazer mais um corte brutal de 
3.900 milhões € em 2014
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deveu principalmente ao desvio para 
Portugal de fluxos turísticos que tinham 
como destino países árabes devido à 
instabilidade verificada nessa região, a 
fragilidade das exportações portuguesas 
ainda se torna mais clara e o aumento 
das previsões em alta (5,7%, em 2014), 
anunciada por Paulo Portas na confe-
rência de imprensa de acima referida, 
ainda se torna mais duvidoso.

Enquanto a nível das exportações o 
panorama real é o que se apresentou, 
a nível da Procura Interna, fundamental 
para recuperação económica do país, 
ainda mais importante devido às carac-
terísticas e fragilidade das exportações 
portuguesas, a situação é preocupante 
resultante do facto do governo pretender 
fazer mais um corte brutal de 3.900 
milhões € em 2014 (corte na despesa 
de 3.100 milhões € e o resto é aumento 
de impostos), o que não deixará de ter 
efeitos desastrosos na Procura Interna, 
com a elevada probabilidade de matar à 
nascença os indícios, ainda reduzidos e 
anémicos, da recuperação da economia 
verificados nos últimos trimestres de 
2013. Se juntarmos a isto as novas 
exigências do FMI e da “troika” de no-
vos cortes na despesa pública em 2015 
(cerca de 2.000 milhões €) e nos anos 
seguintes, que o governo prometeu à 
“troika” incluir no “Documento de Estraté-
gia Orçamental 2014-2016”, rapidamente 
se conclui que,se tal se concretizar, a 
retoma sustentada da economia portu-
guesa está muito longe daquilo que a 
propaganda governamental e os seus 
defensores nos media procuram fazer 
crer a opinião pública. 

Esta situação é ainda agravada por 
um endividamento brutal do Estado e 
do país que constitui um forte garrote a 
qualquer crescimento económico sus-
tentado, como vamos provar.

O garrote da dívida é agora muito 
maior do que há 3 anos
Em todas os países em que foi imposta 
a politica de austeridade recessiva as 
consequências foram um forte retrocesso 
económico e social, o agravamento das 
desigualdades, o disparar da dívida. 
Portugal não fugiu à regra. Neste estudo 

ECONOMIA – ESTUDO

analisa-se apenas a dívida, utilizando-se 
os últimos dados divulgados pelo Banco 
de Portugal no seu Boletim Estatístico 
de Fev-2014. (Quadro 2)

Nos últimos 3 anos, ou seja, com o 
governo PSD/CDS e “troika” que impuse-
ram uma politica de austeridade recessiva 
permanente a dívida pública aumentou 
36,3% (+67.485 milhões €); a dívida 
das empresas (não inclui as instituições 
financeiras) diminuiu 0,7% (-2.292 milhões 
€), e a dívida dos particulares (famílias) 
reduziu-se em 11% (-19.582 milhões €). 
Se somarmos estas dívidas existentes em 
31.12.2013, obtém-se 716.413 milhões €, 
ou seja, mais 45.611 milhões € do que no 
fim de 2010, e é superior a quatro vezes 
o PIB português.

O endividamento externo explo-
diu com a política de austeridade 
recessiva.
O quadro 3 (dados do Banco de Portugal) 
mostra a parcela da dívida financiada 
externamente. (Quadro 3)

Em 3 anos de governo PSD/CDS, 
de “troika” e de política de austeridade 
recessiva, a parcela da dívida do Es-
tado, das empresas e dos particulares 
financiada externamente aumentou 
39,1% (+57.745 milhões €). Mas esta 
análise do endividamento do país ao 
estrangeiro ainda não ficaria completa 
sem apresentar um quadro global da 
situação de Portugal (quadro 4)

Apesar do “reequilíbrio das contas 
externas” tão apregoado pelo governo. 
pelos seus defensores e pela “troika”, 
apresentado como o “milagre da consoli-
dação orçamental”, o certo é que a dívida 
líquida (Activo-Passivo) do país não 
melhorou. Pelo contrário, até se agravou 
(+11.421 milhões €). Portugal termina o 
“período da troika” com uma dívida que 
não é sustentável nem possível de ser 
paga, e que é um autêntico garrote a 
uma política de desenvolvimento (basta 
ter presente que uma dívida do Estado 
253.329 milhões €, a uma taxa de 4,5%, 
corresponde a 11.399,8 milhões € por 
ano só de juros, mais 50% do que o 
valor atual). E Passos Coelho ainda 
tem a desfaçatez de dizer que “estamos 
melhor do que há 2 anos”… 

Em todas os países em que foi 
imposta a politica de austeridade 
recessiva as consequências foram 
um forte retrocesso económico 
e social, o agravamento das 
desigualdades, o disparar da 
dívida. 
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QUADRO 1 – Exportação Portuguesa de Bens em 2012 e 2013 

Ano Exportações totais de bens  
milhões de €

Exportação de combustíveis  
milhões de €

Exportação sem combustíveis 
milhões de €

2012 45.257 3.590 41.666

2013 47.339 4.781 42.558

Variação % + 4,6% + 33,2% + 2,1%

FONTE: Comércio Internacional – Dezembro 2013 – INE

QUADRO 2 – Evolução da dívida do Estado, das empresas (não inclui bancos) e das famílias 2010/2013

ANO

Administrações 
Públicas Total 

(Central, Local e 
Regional)

Administrações 
Públicas 

(Óptica de Maastricht)

Empresas Privadas  
(não inclui institu-
ições financeiras)

Particulares 
(Famílias)

Total Dívi-
das 

(Soma das  
Dívidas)

% PIB Milhões € % PIB Milhões € % PIB Milhões € % PIB Milhões € Milhões €
Dez/2010 107,5 185.844 94 162.473 177,5 306.772 103,1 178.186 670.802

Dez/2011 125,3 214.378 108,2 185,241 179,9 307.806 101,4 173.577 695.761

Dez/2012 146,2 241.405 124,1 204.844 186,1 307.216 100,6 166.173 714.794

Dez/2013 153,1 253,329 129 213.390 184 304.480 95,9 158.604 716.413

Var. M€ 67.485 50.917 -2.292 -19.582 45.611

Variação % 42,4% 36,3% 37,2% 31,3% 3,7% -0,7% -7% -11% 6,8%

FONTE: Boletim Estatístico - Fevereiro de 2014 - Banco de Portugal

QUADRO 3 – Evolução da dívida financiada no exterior no período 2010/2013

ANO
Administrações Públicas Empresas Privadas 

(Não inclui instituições financeiras)
Particulares 

(Famílias)
Total dívidas 

(Soma das dívidas)

Milhões € Milhões € Milhões € Milhões €

Dez/2010 103.140 43.873 553 147.566

Dez/2011 122.930 48.625 562 172.117

Dez/2012 135.284 57.467 558 193.309

Dez/2013 141.854 62.909 548 205.311

Var. M€ 38.714 19.036 -5 57.745

Variação % 37,5% 43,4% -0,9% 39,1%

FONTE: Boletim Estatístico - Fevereiro de 2014 - Banco de Portugal

QUADRO 4 – Dívida de Portugal ao estrangeiro – Período 2010/2013

ANO

Dívida líquida do país ao estrangeiro 
Posição do investimento internacional 

(Activo-Passivo)

Dívida Bruta do país  
ao estrangeiro 

(Passivo)

Dívida bruta das instituições 
financeiras ao estrangeiro 

(Passivo)

Milhões de € Milhões de € Milhões de €
Dez/2010 185.221 507.102 174.071

Dez/2011 179.406 472.980 138.181

Dez/2012 191.716 479.586 113.392

Dez/2013 196.643 469.915 94.861

FONTE: Boletim Estatistico - Fevereiro de 2014 - Banco de Portugal



A Faculdade de Medicina 
da Universidade de 
Coimbra (FMUC) pretende 
uma renovação dos 
contratos diminuindo 
a  remuneração dos 
docentes e a duplicação 
do tempo destinado 
ao exercício de outras 
actividades docentes.

Os assistentes convidados a 
tempo parcial da FMUC têm 
vindo a ser informados, pela 
Presidência da FMUC e por 

correio electrónico, de que a renovação 
dos seus contratos para o 2.º semestre 
do ano lectivo de 2013-2014 seria feita 
por um semestre e numa percentagem 
inferior (30%) à celebrada para o 1.º 
semestre do mesmo ano. No mail é ainda 
indicado que as 12 horas de serviço 
semanal sejam distribuídas na seguinte 
forma: 6 horas para a leccionação de 
aulas e 6 horas para o exercício de 
outras actividades docentes, nos termos 
do previsto no art.69º do ECDU.

SECTORES

Alterações da FMUC visam 
redução ilegal do salário

Ensino Superior

A  Faculdade de Medicina pretende 
assim uma renovação dos contratos 
diminuindo a  remuneração dos docentes 
e a duplicação do tempo destinado ao 
exercício de outras actividades docentes.

O SPRC/FENPROF entende que a 
diminuição da percentagem de contra-
tação em 10% implica necessariamente 
uma redução correspondente no trabalho 
realizado na vertente lectiva ou na ver-
tente das outras actividades docentes. 
Aliás, o Decreto-Lei nº312/84, de 30 de 
Setembro, no artº 10º, alínea nº2, define 
claramente que o serviço lectivo é de 9 
horas de serviço semanal, das quais 6 
destinadas a aulas e 3 a atendimento de 
alunos e têm direito a 40% do vencimento 
de assistente universitário.

Assim, e de acordo com os preceitos 
constitucionais, qualquer redução salarial 
tem que se repercutir no tempo de traba-
lho, logo, no caso presente, ao impor-se 
uma redução de 25% na remuneração 
(corresponde à mudança do contrato de 
40% para 30%) deve ajustar-se os tempos 
de trabalho no mesmo sentido e amplitude.

O SPRC, não aceitando o aumento 
dos horários de trabalho dos funcionários 
públicos para as 40 horas, entende, 
contudo, que este, ao verificar-se, não 

tem repercussões no serviço lectivo mas 
apenas no outro serviço docente por 
força do artº 71º do ECDU, Decreto-Lei 
205/2009, de 31 de Agosto, que impõe 
um serviço lectivo de “num mínimo de 
seis horas e num máximo de nove”.

Assim, transpondo esta norma para 
a contratação de assistentes convida-
dos pela FMUC, o aumento de horário 
semanal apenas se pode verificar na 
componente de outro serviço docente. 
Para um regime de 30%, este seria 
apenas de 3,3 horas, e nunca 6h como 
pretende a FMUC.

O SPRC está a estudar quais as ac-
ções a tomar no sentido de os docentes 
verem os seus direitos assegurados. 
No imediato, disponibilizou a todos os 
docentes uma minuta de declaração de 
reserva quanto aos termos do contrato e 
já solicitou uma reunião ao Vice-Reitor 
responsável por esta área na UC, para 
apresentar as reivindicações dos assis-
tentes convidados e exigir a reposição 
da legalidade.

O SPRC irá, ainda, reunir com a 
direcção do Sindicato dos Médicos da 
Zona Centro, no sentido de estudar 
formas de articulação de trabalho para 
corrigir esta injustiça e ilegalidade.   
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EM DESTAQUE

Ensino superior:  
A rede e o futuro
A. Fernandes de Matos (Coordenador do Deptº Ensino Superior e Investigação)

A sobreposição de alguma 
oferta de formação ao 
nível das Universidades 
e Politécnicos é 
o pretexto para o 
reordenamento da rede, 
leia-se o encerramento de 
instituições seja por fusão, 
seja por encerramento 
puro e simples.

A estratégia, mais ou menos de-
clarada, mais ou menos linear, 
mais ou menos longa, mais ou 
menos confusa, passa por várias 

etapas. Em Outubro, sem definir quais 
os objectivos ou o papel do ensino su-
perior, criam-se grupos de trabalho e 
9 áreas de coordenação regional que 
viriam a ser retomadas no Despacho 
para a fixação das vagas 2014/2015. 
Em dezembro, são conhecidas 2 páginas 
de um suposto guião que o Secretário 
de Estado do Ensino Superior (SEES) 
vai apresentando num road show pelas 
instituições.

Em Janeiro, previu-se a constitui-
ção de um grupo de acompanhamento 
da reforma da rede e dos 5 conselhos 
regionais de coordenação (NUTs II) 
e a manutenção e o aprofundamento 
do sistema binário (já abandonado em 
Inglaterra e noutros países). Definiu-se 

também o regime dos consórcios que 
vão do consórcio simples, por um pe-
ríodo limitado, à academia com efeitos 
permanentes, passando pelo consórcio 
reforçado que permite a sua rescisão.

Estas orientações levaram as Univer-
sidades e Politécnicos a terem diferentes 
reacções, que foram desde a expectativa 
passiva à procura de soluções como 
a fusão (a UBI e o IP Guarda viram o 
seu projecto chumbado pelo SEES). 
Actualmente, a confusão mantém-se 
apesar, ou talvez devido, a esta estra-
tégia errática, sem se saber quais os 
contornos exactos do reordenamento. 
É caso para dizer que o Governo es-
conde a sua estratégia e vai lançando 
documentos para semear a confusão, 
sem promover uma discussão séria 
sobre o futuro da Rede de Instituições 
de Ensino Superior. 

Contudo, e apesar desta aparente 
falta de projecto e de ideias, o Gover-
no vai avançando silenciosamente e 
à socapa no reordenamento da rede 
utilizando dois poderosos instrumentos: 
o financiamento e a desvalorização dos 
Institutos Politécnicos. No primeiro caso, 
vai asfixiando as instituições, reduzindo 
o financiamento público e obrigando-as 
a utilizar os saldos transitados, colo-
cando sérias restrições ao ensino e à 
investigação. 

Assim, as Universidades e Institu-
tos Politécnicos que não têm saldos 
transitados ficam numa situação ainda 

pior e dependentes do MEC que, dis-
cricionariamente, desbloqueará verbas 
ou não.

E ainda não permitindo a abertura de 
concursos para a renovação do pessoal 
docente, técnico e investigadores ou a 
progressão na carreira, dificultando o 
acesso aos concursos para financia-
mento de projectos de investigação e 
reduzindo a mínimos históricos as bolsas 
de doutoramento e pós-Doc e o finan-
ciamento dos centros de investigação 
e laboratórios de Estado. 

Ao mesmo tempo, lançam as uni-
versidades e politécnicos na caça de 
meios financeiros “obrigando-as” a cobrar 
propinas máximas e a encontrarem fi-
nanciamento junto das empresas através 
de protocolos de prestação de serviços. 
Esta abertura ao tecido empresarial, é 
um presente envenenado já que o tecido 
económico mais débil do interior penaliza 
as instituições aí sediadas e contribui 
silenciosamente para o reordenamento 
da rede. 

A desvalorização do Ensino Politéc-
nico verifica-se pelo estrangulamento 
financeiro, com consequências idênticas 
às das Universidades, pela não atribuição 
do grau de Doutor e a exclusividade de 
cursos superiores especializados (cursos 
de curta duração não conferentes de 
grau académico) ou “meias licenciaturas” 
como foram designados pelo SEES. 
Estes cursos são um embuste, pois não 
promovem a qualificação dos jovens e 
apenas servem para “mascarar” as esta-
tísticas no que diz respeito à frequência 
do Ensino Superior.

Assim, a redução do financiamento 
apresentado como inevitável, face à 
situação financeira do país, e desvalo-
rização dos cursos de curta duração no 
Ensino Politécnico “vendido” à opinião 
pública como promotor da qualificação, 
mais não são do que instrumentos cen-
trais para o reordenamento da rede, no 
sentido da elitização e mercantilização 
do Ensino Superior. 

A concentração do Ensino Universitá-
rio no litoral e do Ensino Politécnico pro-
fissionalizante no interior é mais um rude 
golpe no desenvolvimento equilibrado e 
sustentável do país. Esta é uma rede que 
não queremos! Esta é uma rede que não 
serve o país e a população! O MEC não 
está a cumprir o seu papel. O MEC não 
está a promover um Ensino Superior de 
qualidade e territorialmente equilibrado. 
O Ministro Nuno Crato é o coveiro da 
Escola Pública. Assim, defender a actual 
rede de instituições de Ensino Superior 
Público é um imperativo nacional em que 
todos (professores, alunos e agentes 
económicos) são necessários.   
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Os heróis desta velha conceção 
de escola, que injeta a concor-
rência, o cheque-ensino, a “li-
berdade de escolha” e a cândida 

bondade de sonsas intenções fraternas, 
estão dispostos a fazer recuar décadas 
a Educação até à instauração do liberal 
pragmatismo que a vincula ao mundo 
do trabalho. Seria de boa consciência 
fixarem-se no exemplo sueco cuja brutal 
redução da despesa pública (mais de 7% 
nos anos 90, segundo dados da OCDE) e 
a aplicação das medidas acima referidas 
resultou numa ganância desmedida, gera-
dora de falências e de enormes riscos de 
insolvência das escolas, com consequente 
extinção de postos de trabalho, chegando, 
segundo a Reuters, ao milhar só num 
grupo (a JB Education, controlada pela 
empresa dinamarquesa  Axcel) .

A  leitura acrítica dos sacramentos 
do universo liberal só tem levado a que 
os seguidores de tais doutrinas usem 
apenas a pior face destas. De facto, se 
é certo que, por exemplo, um dos arau-
tos desta perspetiva, John Dewey, teve 
enorme influência no desenvolvimento 
da educação, não deixou de se render a 
uma focalização facilitadora do trabalho 
que acaba por se sujeitar à precarização 
e até à subcontratação, embora avesso à 
especialização (com efeitos distintos no 
domínio educacional e laboral), certamen-
te, mas acolhendo a multifuncionalidade 
e a ideia de colaboração entre trabalha-
dor e patrão. Era, pois, um reformista 
querendo ajeitar o sistema. Entre nós, 
o jeito de  Crato, supera-o por ser um 
nostálgico incapaz de analisar o país para 
o compreender e agir, exaltando-se com 
os mestres e com pouco mais habilidade 
na governação do que ditar equações 
sem máquina de calcular e rebobinar  as 
disputas entre conservadorismo religioso 
e movimentos progressistas, ou ensino 
público e privado. Aliás, Crato, que parece 
transportar o pior do instrumentalismo 
no sistema educativo, recupera a ideia, 
de bondosa aparência, de que todos 
trabalhamos para alcançar um objetivo 
comum. Claro que Crato não é um liberal 
progressista ou reformista, como seria 

Dewey, mas destas ideias retira a ver-
tente mais ingénua e inerte, tornando-a 
verdadeiramente ardilosa: a escola de 
mãos dadas com o empresariado para, 
no futuro, operários e patrões (juntos) 
viverem em comunhão, cada um com o 
seu quinhão – um sempre maior e o outro 
com a dimensão de nunca poder crescer 
, sendo apenas novas formas de subju-
gação e de apropriação já praticadas por 
Ford e Taylor, bem capazes de fazerem 
crer que o que o bolso levava de salário 
melhorava a condição de vida, enquanto 
era apenas forma de autofinanciamento 
por ser aplicado no produto da própria 
empresa. Enfim, não há ponto sem nó 
quando se gere exploração laboral.

Crato dissemina a multifuncionalidade 
dos professores, ignorando a formação 
inicial e aprimorando a flexibilidade pela 
via da precarização, querendo ressus-
citar todos os mandamentos crus do 
liberalismo/capitalismo desde  Adam 
Smith, sempre com visão de estratega, 
lançando a revisão curricular, transfor-
mando o modo de organização de cada 
ano letivo e acabando por, na senda 
dos seus mentores, investir o seu es-
forço político no objetivo que pretende 
alcançar: fazer do MEC uma entidade 
reguladora da gestão escolar, mais ou 
menos privatizada conforme a força das 
influências locais. A  grande obra da qual 
reclamará estátua será a generalização 
dos contratos de autonomia, que, de 
acordo com a Portaria n.º 265/2012, 
consistem (em operação simples) na 
troca de poderezinhos por resultados 
escolares (percebe-se o afã de alguns 
agrupamentos para mostrarem 100% de 
aprovações/transições no fim de cada ano 
letivo) e  parcimonioso recrutamento de 
profissionais (percebe-se, ainda que se 
deva  contrariar, o silêncio a que muitos 
trabalhadores contratados se remetem 
quando começa a parecer relevante cair 
nas graças de quem decide). 

Como aluno conservador, daqueles 
que fazem das relações sociais e labo-
rais críticas um estorvo ou um museu 
de atos inúteis, Crato tem sido capaz 
de recuperar as velhas vontades do 

pós-guerra, bem ao jeito do sistema 
Toyota,  de anulação dos sindicatos. É 
consequente a sua fuga à negociação 
efetiva, bem contextualizada, aliás,  pelas 
medidas recentes do seu governo em 
relação às responsabilidades contribu-
tivas das organizações representativas 
de trabalhadores, constituindo fortes 
impulsos para deixarem em situação 
desigual, nas mesas negociais, parceiros 
sociais e tutela.

Crato é o melhor ministro deste 
governo por ser zeloso e assanhado 
pregoeiro da prédica e das sentenças 
governamentais. Por isso, só temos de 
acreditar no seu engenho e eventual 
arte para executar o grande plano de 
outorga dos volumosos  agrupamentos, 
devidamente embrulhados pelo governo 
de Sócrates, aos validos dos senhores 
das terras de Portugal, ou seja, aos es-
colhidos diretores que queiram executar 
as vontades dos poderes municipais ou 
das “forças vivas” dos lugares, isto é, 
de capital suficiente para iludir os mais 
distraídos com parcerias beneméritas, ca-
pazes de garantirem as “possibilidade[s] 
de autofinanciamento” e as inevitáveis 
dependências daí decorrentes. 

Creio que os professores, e ago-
ra obrigatoriamente em conjunto com 
não docentes, entre outros, terão de se 
preparar para montar a barricada, pois 
está preparada a investida geral de ali-
jamento de responsabilidades públicas 
da educação para que se proceda ao 
“Recrutamento e seleção do pessoal 
docente e não docente” diretamente pelas 
escolas, com os claríssimos critérios de 
satisfazerem as vontades de quem man-
da, escolhendo quem contrata e quem 
demite (como dizia Crato à imprensa 
brasileira, mas logo ágil no desdizer dos 
prazos, pois sabe que há coisas que, 
quando se instalam, dificilmente se de-
sinstalam sem radical transformação, só 
semelhante na intensidade e quantidade 
ao seu neoliberal radicalismo). 

E fica feita a obra. Aliás, só falta o 
passo seguinte. Até lá, teremos nós de 
travar esse passo político com uma in-
tervenção audaz e persistente.   

TEM A PALAVRA

Travar os contratos de autonomia
Há de haver o desassossego geral  
quando o inevitável suceder.

Vítor Januário
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DIVULGAÇÃO

CINEMA 

A Batalha de Tabatô 
de João Viana 
15 de Março 
sábado, 21h30

 
 
TEATRO 

As Orações  
de Mansata 
de Abdulai Sila 
Cena Lusófona / A Escola da Noite / 
Companhia de Teatro de Braga / Tea-
tro Vila Velha (Brasil) 
20 a 30 de Março 
quinta a sábado, 21h30 
domingos, 16h00

 
CONTOS PARA A INFÂNCIA 

Flores de Livro 
Cláudia Sousa 
29 de Março 
sábado, 11h00

Protocolo SPRC/Escola da Noite

As “QUINTAS DO 
CONSERVATÓRIO” da A2C2 
estão de regresso ao auditório do 
Conservatório de Música de Coimbra 
(CMC). Ainda que a Primavera tarde, 
vamos dar início à nossa tradicional 
temporada, nos meses de Março, 
Abril e Maio. Músicas diversas irão 
preencher a programação, onde 
também tomarão parte a palavra 
encenada e o cinema.
Honras de abertura para Márcia 
(13 de Março), que nos traz o seu 

O TEATRÃO 
Coimbra
Oferece uma programação com a qual 
pretende lembrar 20 anos de activida-
de e, refere no seu site, “apresentar 
planos para os próximos 20”: 

SINGLE SINGERS BAR 
muita música e coktails glamorosos; 

FÓRUM TEATRÃO  
para reunir quem colaborou com  
O Teatrão, esperando ideias para o 
futuro; 
27 de Março, lançamento de projectos 
já iniciados 
Plataforma Mondego, a Carta de 
Princípios para a Educação Artística 
e a Plataforma T2 (incubadora para 
jovens artistas) 

último trabalho, “Casulo”; na semana 
seguinte (dia 20) ocasião para 
recordar Fernando Lopes-Graça 
com os músicos Bruno Monteiro e 
João Paulo Santos, acabando o mês 
de Março, em pleno Dia Mundial 
do Teatro (dia 27), com “Hamlet 
em Pessoa”, uma viagem musical 
e poética que reúne o actor André 
Gago e o músico Carlos Barretto. Abril 
será uma festa, com a revisitação 
do trabalho de José Afonso pelo duo 
Couple Coffee, “C’as tamanquinhas 
do Zeca” (dia 3), a projeção do filme 
“Capitães de Abril”, de Maria de 
Medeiros e a presença do autor da 
banda sonora, Maestro Vitorino de 
Almeida (dia 10), a estreia de “Fado 
Ao Centro, vol.3” pelo grupo “fado 
ao centro” (dia 17), encerrando 
este Abril, de celebrações mil, com 
a apresentação inédita do grupo 
“A Presença das Formigas”, folk 
progressivo e colorido, e o seu novo 
disco, “Pé de vento” (dia 24). Maio 
promete canções de autor, música 
clássica, instrumental e jazz. Jorge 
Palma (dias 1), concerto de piano 
com Ecaterina Baranov, inserido 
na semana do piano do CMC (dia 
8), Michael Lauren & CmC Faculty 
6et (dia 15), num espectáculo 
singular que junta um dos maiores 
pedagogos da bateria em Portugal 
com professores do curso profissional 
de instrumentista de jazz, evento 
integrado na semana aberta do 
Jazz do CMC. E ainda Pedro Jóia, 
extraordinário guitarrista e notável 
compositor (dia 22), encerrando a 
temporada “Sagração da Primavera”, 
dia 29, com o Coimbra Jazz Ensemble 
e uma convidada muito especial, 
Jacinta.
Associação dos Amigos  
do Conservatório de Coimbra

MUSEU DA CIÊNCIA 

Exposição temporária 
Até 31 de Julho 2014
A Universidade de Coimbra teve um 
papel importante no estabelecimento 
de contactos entre a Europa e a China 
e centralizou muito do conhecimento 
sobre o Oriente que se foi agregando 
a partir do século XVI.
Do Sul ao Sol apresenta alguns dos 
mais significativos traços materiais 
que testemunham a história de 500 
anos de relações entre Portugal e a 
China. A exposição está ainda patente 
no Museu da Ciência da Universidade 
de Coimbra, incluindo dois dos três 
núcleos temáticos: Encontro, Ciência 
e Cultura.
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REGALIAS AOS SÓCIOS / NOVOS PROTOCOLOS

Covilhã 
MEDISALIS – Centro de Haloterapia de 
Castelo Branco
Rua Fernando Namora, 6 – R/C Loja Direita
6000-040 Castelo Branco
www.medisalis.com
272 431579 / 962636684
10% desconto

Beauty Stetik and SPA
Rua da Piscina Lote 18 – Loja 2 e 3
6000-776 Castelo Branco
272322229 / 912556723
www.beautystetikspacb.com.pt

Coimbra 
Curactiva - Sistemas Integrados de 
Saúde, S.A.
Praça Marquês de Marialva, nº 19 - 3º 
Centro
3060-133 Cantanhede
231429600
www.curactiva.pt
Condições Privilegiadas no acesso aos 
Planos de Saúde Curactiva (MedPlan) 
- 5,10€ por mês o que representa um 
desconto de 15% face ao preço normal.

A2C2 - Associação de Amigos do 
Conservatório de Coimbra
Rua Pedro Nunes S/Nº
3030-199 Coimbra
  Tel: 91 361 11 44
Tel: 96 147 67 96 
E-mail Geral
a2c2.coimbra@gmail.com
 E-mail bilheteira
a2c2.bilheteira@gmail.com
20% desconto aos sócios do SPRC, nos 
eventos organizados pela Associação no 
Conservatório de Música de Coimbra, em 
cada temporada.

Guarda 
Grupo Veterinário maisVida 
Website: www.vetmaisvida.com <http://www.
vetmaisvida.com/>  
Email: geral@vetmaisvida.com  
Telefone.: 232458304 
Telemóvel.: 938713400  
Hospital Veterinário maisVida - 
Tuttinatura 
Avenida Alberto Sampaio, 85  3510-031 
Viseu  
232458304 / 938713400 
Centro Veterinário maisVida Agriloja 
Viseu 
Avenida dos Namorados, Orgens  3510-674 
Viseu  
232468012 / 925835094 
Centro Veterinário maisVida Mangualde 
Rua Azurara da Beira, 182, R/C  3530-274 
Mangualde  

232188399 | 969524681 
Centro Veterinário maisVida São Pedro 
do Sul 
Rua Cimo da Vila, 67, Lj A  3660-460   
São Pedro do Sul  
232401088 / 913735807 
Grupo Veterinário maisVida 
Website: www.vetmaisvida.com <http://www.
vetmaisvida.com/>  
Email: geral@vetmaisvida.com  
Centro Veterinário maisVida Guarda 
Rua da Variante, 9, R/C Esq.  6300-875 
Guarda  
271227108 / 910269943

Leiria
TE-ATO (Grupo de Teatro de Leiria)
Rua Pedro Nunes, 15ª
2400-206 Leiria
www.te-ato.com
O TE-ATO oferece a cada associado, 
devidamente identificado, do SPRC, um 
ingresso aquando da aquisição de outro,
para todas as suas produções e que tenham 
lugar nas suas instalações
962904385

Viseu
5 Sentidos
Largo do Rossio, 64 – 1º andar (junto ao 
Tribunal)
3530-133 Mangualde
Tel. 232 617 400 
964 255 020 | 931 660 612    
mangualde.5sentidos@hotmail.com
www.5sentidos.pt
Descontos: 15% na generalidade dos 
serviços
Desconto de 2€ nos workshops / formações 
/ cursos realizados
Primeiras consultas gratuitas nas áreas de 
psicologia; psicologia clínica; Terapia da 
fala; Logopedia e Psicomotricidade.
Excetuam-se as consultas de Psiquiatria e 
Pediatria

Instituto de Beleza Martha
Rua Dr. Azeredo Perdigão. Bloco 5 A-B – 
R/C (junto ao Seminário de Viseu)
3500-090 Viseu
Tel. 232 435 916 
961 181 878 | 936 137 045
perfumariamartha@gmail.com 
Descontos: 10 % produtos
15% na generalidade dos serviços
Excetuam-se os serviços prestados nas 
instalações por outras entidades.

Casa do Campo “Quinta do Cadafaz”
Quinta do Cadafaz
Nespereira
4690-324 Cinfães
Tel. 964 371 186

quintadocadafaz@gmail.com
Descontos: 10% de desconto

Fora da região centro
Serviços de Acção Social da 
Universidade da Madeira – SASUMa
Rua Santa Maria, nº 253
9060-291 Funchal – Madeira
Telefone 291201810
http://residencia.sasuma.pt/pt.php
Os SASUMa oferecem aos professores 
sindicalizados a possibilidade de alojamento 
na Residência Universitária mediante 
pagamento das tarifas que constam no 
anexo.

IRINA Tsoy
Rua dos Anjos 53, Anjos
1050-034 Lisboa
20% Desconto
96 555 74 59

Somardental - Serviços Policlínicos Lda
Rua Galileu Saúde Correia, nº 9b - 2º D
2800-561 ALMada
Telefone 212732194
www.somardental.net
5% Desconto sobre os serviços prestados 
- anexo I
25% Desconto em todas as especialidades 
- anexoII
Descontos - mediante apresentação de 
cartão ou declaração
Nota: os serviços serão prestados apenas 
na Clínica Médica Dentária Dr. Reis de 
abreu - Sita na Estrada de Algazarra, nº 39 
A - 2810-015 Feijó

StarTrails - Culture and Adventure for 
All, Lda
Rua Professor José Mendes Silveiro, nº 5
6090-346 Benquerença
969415461
10% Desconto
www.7cumes.pt

Securitas Direct Portugal
Praceta Professor Alfredo Sousa, nº 3
1495-241 Algés
214147090
http://www.securitasdirect.pt/
A Securitas oferece por cada instalação de 
um dos sistemas de alarme, um comando 
à distância multifunções no valor de 69€ + 
IVAe o pagamento de uma anuidade até ao 
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Convocatória
Nos termos das alíneas c) e d) do Art.º 40 dos Estatutos do Sindicato dos Pro-
fessores da Região Centro, convoca-se a Assembleia Geral Ordinária de Sócios, 
para o dia 21 de Março de 2014, pelas 20.00 horas, nas instalações da Praça da 
República, n.º 28, em Coimbra, com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

1. Informações.

2. Discussão e aprovação dos Relatórios de Actividades e de Contas de 2013.

3. Discussão e aprovação do Plano de Acção e do Orçamento para 2014.

4. Outros assuntos de interesse

Coimbra, 17 de Fevereiro de 2014

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(António Manuel Oliveira Gomes Martins)
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