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EDITORIAL
 Luís Lobo | luis.lobo@sprc.pt

F
ica cada vez mais claro que o 
envolvimento do maior número 
de professores e investigadores 
nas variadas frentes de luta é fun-

damental para reverter os ataques que 
foram desferidos à sua vida e carreira 
profissionais por parte de anteriores 
governos.

Com o actual quadro político-partidá-
rio criaram-se condições fundamentais 
para se operar essa mudança, desde 
logo por o partido do governo não ter 
uma maioria absoluta de deputados. 
Com uma maioria absoluta, fosse ela 
qual fosse, ter-se-iam já aberto fendas 
profundas nas bases fundamentais da 
escola pública, da carreira dos docentes 
e da sua estrutura, no favorecimento 
de interesses privados no mercado 
da educação ou no agravamento das 
condições de exercício profissional, 
tendência que se verificou, particular-
mente, com o governo anterior, como 
todos sabemos.

É, pois, muito importante que todos 
possamos reforçar a pressão e a capa-
cidade de lutar e de ajudar a transformar 
o que muitos têm guardado bem lá no 
fundo. As várias batalhas em marcha têm 
todas o mesmo fim: defender a escola 
pública e os direitos dos trabalhadores 
que lhe dão sentido. 

É, pois, por isso, que, às lutas mais 
mediatizadas consubstanciadas em ple-
nários distritais participadíssimos ou na 
convocação de quatro dias de greve 
numa semana, somam a concentração 
dos Educadores de Infância em exercício 
ou que exerceram funções em creche (5 
de Março, junto ao ME, às 15.00 horas), 
que querem que o seu tempo de serviço 
seja todo contabilizado como serviço 
docente, ou a concentração de Profes-
sores de Teatro e Expressão Dramática 
no próximo dia 8 de Março, também junto 
ao ME, estes por defenderem, muito 
justamente, o direito à estabilidade de 
emprego, a uma carreira e a concursos 
justos com a criação de um grupo es-
pecífico de recrutamento.

Também os docentes e investiga-
dores no ensino superior, não estão a 
deixar por mãos alheias a luta por direitos 
que, anunciados pelo governo, afinal 
parecem não passar de uma cortina 

Está nas mãos dos professores 
pintar a Primavera de cores vivas

de fundo que esconde as verdadeiras 
razões que estão por trás, por exem-
plo, do Programa de Regularização 
dos Vínculos na Administração Pública 
(PREVPAP). Programa que no ensino 
superior e na ciência está praticamente 
a ser boicotado por todas as instituições 
de ensino superior, principalmente as 
universidades. Porém a reacção de 
docentes e de investigadores tem de ser 
louvada: registo a muito boa participação 
no Protesto na Universidade de Aveiro, 
antevendo-se um bom envolvimento em 
Coimbra e em Lisboa.

Renova-se, assim a necessidade de 
enchermos as greves, engrossarmos 
as manifestações, estendermos o pro-
testo, afirmarmos direitos e exigências 
profissionais, recuperarmos o país do 
cinzentismo que a direita trouxe e que 
o actual governo mostra dificuldade em 
matizar com cores vivas e de esperança. 
Que saia da luta dos Professores, de 
todos os Professores, uma Primavera 
linda, que corra com um passado negro 
a que não podemos voltar. Mas que fique 
claro: isto não vai lá só com palavras. 

Que saia da luta dos Professores, 
de todos os Professores, uma 
Primavera linda, que corra com 
um passado negro a que não 
podemos voltar. Mas que fique 
claro: isto não vai lá só com 
palavras.
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ACTUALIDADE
 João Louceiro (Coordenação do SPRC)

A afirmação, só 
aparentemente vácua, foi 
proferida no encerramento 
do recente congresso 
partidário: “Os professores 
são profissionais do 
conhecimento, não são 
animadores de salas de 
aula.” 

Suscitou um aplauso comparati-
vamente prolongado e um fugaz 
momento de entusiasmo entre os 
congressistas. Se ali estivesse, 

Nuno Crato, porventura, teria declarado: 
“Era isso mesmo que eu queria dizer!”

Não vislumbramos a irrevogável 
contradição que alguns insistem em 
ver entre, por um lado, o domínio dos 
conhecimentos e, por outro, as técni-
cas, os métodos, as práticas e até as 
capacidades relacionais que promovam, 
efectivamente, o acesso ao conhecimento 
por parte dos alunos, designadamente 
nas salas de aula. Não nos entusiasma a 
ideia do suprassumo que pouco ou nada 
consegue fazer para ganhar a indispensá-
vel atenção e o necessário interesse dos 
jovens da sua sala para a descoberta do 
conhecimento. Não existe antagonismo 
entre conhecimento e pedagogia: parece 
que o cuidado posto nesta desvaloriza 
e mata aquele. Não exaltamos com a 
imagem do preletor que debita para uma 
sala de aula em que nem uma mosca 
zumbe, mas quase todos perdem o olhar 
pela janela e só um punhado vai seguindo 
algumas partes da prédica. Não damos 
demasiada importância e centralidade ao 
treino para provas e exames nacionais.

Os professores não são animadores 
sociais ou de tempos livres. Os governos 
é que os têm usado, crescentemente, 
como tal e, depois de fazerem deles pau 
para toda a colher, não se coíbem de des-
valorizar o seu estatuto profissional... Mas 

Não exaltamos com a imagem do 
preletor que debita para uma sala 
de aula em que nem uma mosca 
zumbe, mas quase todos perdem 
o olhar pela janela e só um 
punhado vai seguindo algumas 
partes da prédica.

Visões sobre professores
os professores também precisam de ser 
animadores! Animadores da vontade de 
conhecer, de compreender o mundo, de 
perceber a complexidade da(s) nossa(s) 
vida(s). Animadores, neste sentido, não 
só de alguns, mas até daqueles que 
chegam à escola sem qualquer ânimo, 
apenas porque os mandam aí chegar. 
Muitos dos grandes professores que 
qualquer um guarda na memória, com 
reconhecimento, foram invulgares ani-
madores de salas de aula: quando a 
vida palpitava cá fora, chamando por 
nós, eles eram capazes de transportá-la 
para dentro da sala e fazer do tempo que 
ali passávamos tempo nosso de vida!

Começada a semana, só faltava a 
continuá-la do outro lado do atlântico. 
Para o presidente eleito dos EUA, a 
resposta à prática nacional de tiroteios 
em escolas, não passa, desde logo, 
por impedir o acesso indiscriminado às 
armas que têm produzido inacreditáveis 
massacres. Passa, isso sim, por armar 
os próprios professores! Assim, já se vê, 
sempre poderão participar, profissional-
mente, nos tiroteios. Para Donald Trump, 
os professores deverão ser profissionais 
das armas ou, pelo menos, profissionais 
armados.

A todos apetece dizer: respeitem os 
professores. A profissão docente é muito 
mais do que a caricatura que alguns dela 
querem fazer. 
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EM FOCO
 Mário Nogueira (Coordenador do SPRC)

Após o importante 
compromisso que os 
professores, com a sua 
luta, levaram o governo a 
assumir, esperava-se que 
fossem desencadeados 
os processos de diálogo e 
negociais indispensáveis 
à sua concretização. 
Reuniões têm-se realizado, 
resultados é que são curtos.

D
a “Declaração de Compromisso” 
assinada em 18 de novembro, 
destacavam-se dois aspetos 
relacionados com a carreira do-

cente: o reposicionamento de quem foi 
retido no 1.º escalão por ter ingressado 
durante o período de congelamento; a 
recuperação, no mínimo, de todo o tem-
po de serviço perdido ao longo de dois 
períodos de congelamento. Para além 
destas questões de carreira, também foi 
assumido o compromisso de serem toma-
das medidas que atenuassem o enorme 
desgaste que afeta o corpo docente, seja 
por força dos horários de trabalho a que 

Honrar o compromisso
O segredo está na luta!

hoje os professores estão obrigados, seja 
devido ao seu envelhecimento. Passados 
que estão, não tarda, quatro meses, há 
pouco a registar.

Relativamente aos horários de tra-
balho, apesar das ilegalidades que exis-
tem, o governo adota uma postura que 
nega das mais elementares normas do 
Estado de direito democrático, ao fazer 
depender o respeito pela lei do impacto 
financeiro. No que respeita ao envelhe-
cimento, a medida que os professores 
mais aguardam (aprovação de um regime 
específico de aposentação) parece ser 
a que, aos governantes, menos agrada. 
Sobre a carreira, a questão que, para os 
professores, é sagrada é a sua recom-
posição e essa só será possível com a 
recuperação de todo o tempo de serviço 
em falta, como recomenda a Assembleia 
da República ao governo, ainda que a 
direita não tivesse votado favoravelmente. 
Parece, no entanto, que os governantes 
têm estado a fazer ouvidos de mercador.

Avanços, até agora, só no processo 
de reposicionamento, cujas negociações 
têm levado o Governo a abandonar al-
gumas, que não todas, entenda-se, das 
suas posições mais negativas. A tal não 
tem sido alheia a luta que os professores 

têm desenvolvido em defesa de um justo 
reposicionamento na carreira.

Foi também a luta – a grande Greve 
realizada em 15 de novembro e a enorme 
concentração desse dia, junto à Assem-
bleia da República – que pressionou o 
Governo, três dias depois, a assinar a 
Declaração de Compromisso. E já que 
falamos de carreira e de luta, lembremos: 
foi a luta que eliminou a candidatura ao 
8.º escalão; foi a luta que já permitiu, por 
duas vezes, a contagem integral de tempo 
de serviço perdido; foi a luta que acabou 
com a divisão da carreira em professores 
e professores titulares; foi a luta que levou 
o Governo a descongelar as carreiras; foi 
a luta que abriu as portas para a entrada 
nos quadros de milhares de professores; 
foi a luta que acabou com a PACC, as BCE 
ou o regime de requalificação…

Como se afirma no início, após a 
“Declaração de Compromisso” foram 
bastantes as reuniões realizadas com os 
representantes do governo e, contudo, 
pouco ou nada se avançou no sentido da 
sua concretização… Assim sendo, é fácil 
concluir que o que está a faltar para que 
o governo honre os seus compromissos 
não são reuniões; o que começa a faltar 
é a luta. Que não seja por isso! 
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ENSINO PROFISSIONAL

Que futuro?
A situação que resulta da opção de 
sucessivos governos por um modelo 
de financiamento desajustado ao en-
sino profissional, assente em verbas 
provenientes do Fundo Social Europeu 
(FSE) e não em verbas regulares do 
Orçamento do Estado, é insustentável.

1) Financiamento inadequado, 
insuficiente e tardio
Com excepção das escolas das regiões 
de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, todos 
os cursos profissionais das restantes es-
colas do país, públicas ou privadas, são 
financiados através do FSE, com regras 
que não se coadunam com os objectivos 
dos projectos educativos de ciclos de 
formação trienais a que essas escolas 
estão obrigadas, com as necessidades 
regulares de gestão das escolas e com 
os compromissos assumidos perante 
professores e alunos. O financiamento 
chega sistematicamente tarde e “a más 
horas”, com as escolas, no caso das 
públicas, a suportarem todas as des-
pesas inerentes a estes cursos através 
dos seus já parcos orçamentos, ou a 
acumular dívidas a fornecedores e em 
muitos casos, são as próprias famílias 
que as suportam. No caso das escolas 
privadas, o recurso à banca acaba por 
ser a única solução para fazer face a 
todas as despesas, com a agravante de 
os juros do recurso ao crédito não serem 
elegíveis, deixando muitas escolas em 
situação de asfixia financeira.

Este ano lectivo a situação compli-
cou-se, com o aviso de abertura das 
candidaturas das escolas ao financia-
mento dos cursos profissionais, pu-
blicado a 7 de Dezembro, três meses 
depois de os cursos terem iniciado, o 
que significa que o financiamento só 
chegará às escolas no terceiro perío-
do lectivo! Mais grave foi, no entanto, 
esse concurso ser destinado apenas 
às escolas profissionais e do ensino 
particular e cooperativo, deixando as 
escolas públicas de fora.

2) Escolas Públicas discriminadas
Após a denúncia da FENPROF desta 
situação discriminatória em conferência 
de imprensa no passado mês de Dezem-
bro e as exposições de preocupação de 

muitas escolas junto do ME, governo e 
POCH, abriu, finalmente, a 12 de Janei-
ro, o concurso para financiamento dos 
cursos nas escolas públicas. Porém, o 
conteúdo do aviso de abertura do con-
curso deixou ainda mais preocupadas 
as escolas públicas: o financiamento é 
destinado apenas ao 1º ano dos cursos 
que começaram em Setembro de 2017, 
ao contrário do destinado às escolas pro-
fissionais e escolas do ensino particular 
e cooperativo, que é para os 3 anos 
dos cursos iniciados em 2017, como 
sempre aconteceu, aliás. 

De fora deste financiamento às 
escolas públicas, mas elegíveis nas 
privadas, ficam os seguintes aspectos:

• A contratação de, designadamen-
te, técnicos nas áreas profissionais 
ministradas e o pagamento dos seus 
salários;

• Os encargos financeiros com as 
instalações e com novos equipamentos 
e até com a manutenção dos velhos, 
num quadro em que o ME diz, interna 
e externamente, que o ensino profis-
sional é uma prioridade;

• O pagamento de despesas cor-
rentes, indispensáveis e, por isso, 
inevitáveis com os consumos de ener-
gia, gás e electricidade, água e co-
municações, consumíveis e bens não 
duradouros, gestão e manutenção de 
oficinas, cozinhas e laboratórios, equi-
pamentos informáticos, sua aquisição 
e recuperação.

Refere o aviso de candidatura que 
estas últimas despesas, que não são 
elegíveis pelo financiamento do FSE, 
serão suportadas pelo Orçamento do 
Estado. Dizem as escolas que “esta 
observação para as escolas públicas 
só pode ser um engano ou uma brinca-
deira de mau gosto, sabendo nós que 
as verbas do Orçamento de Estado 
dificilmente cobrem as despesas cor-
rentes de água, comunicações, energia 
elétrica, gás, limpeza, papel e alguns 
consumíveis básicos para a sala de 
aula. Começamos nós, direções de 
escolas, a duvidar se somos agentes 
do desenvolvimento da formação pro-
fissional em Portugal ou se na prática 
vamos involuntariamente contribuir 
para o seu estrangulamento.”

3) O drama de quem trabalha nas 
escolas profissionais privadas
Perante esta situação, com a assinatura 
do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) 
entre a CNEF e sindicatos da UGT a 
situação destes profissionais agravou-se 
ainda mais. É que aquela convenção 
contempla remunerações mais baixas 
e carreiras mais extensas para os pro-
fessores das escolas profissionais, que 
são, assim, tratados como professores 
de 2.ª categoria. Como questionava há 
uns tempos um docente de uma escola 
profissional “Será a tarefa de ensinar 
alunos dos cursos profissionais menos 
exigente/especializada/nobre que a de 
ensinar alunos dos cursos científico-
-humanísticos?”. 

Por outro lado, consegue-se, ainda, 
fazer uma diferenciação entre os profes-
sores das áreas socioculturais e científicas 
e os das áreas técnicas dos cursos pro-
fissionais, sendo estes últimos tratados 
como professores de 3.ª categoria, com 
uma tabela salarial ainda mais baixa!

Ainda mais indignas são as normas 
transitórias para os professores das 
escolas profissionais. Praticamente 
todos os docentes são classificados 
no início da tabela 1 e têm de esperar, 
pelo menos 8 anos, até chegarem a 
um novo nível remuneratório, que são 
apenas 3! Por exemplo, um colega com 
13 anos de serviço e que aufira 1.510 € 
ilíquidos terá de esperar mais 16 anos 
até voltar a ser aumentado. Isto se se 
mantiver a trabalhar na mesma escola 
durante esse tempo... Os docentes 
mantêm a remuneração actual, mas 
vêem os seus salários congelados 
durante anos a fio. Os professores 
do ensino particular e cooperativo são 
simplesmente classificados no nível 
que lhes corresponde de acordo com 
o seu tempo de serviço.

Para a FENPROF não há docentes do 
público e do privado, docentes de 1.ª, 2.ª 
ou 3.ª categoria! Há docentes e a todos 
são devidos os mesmos direitos e é isso 
que temos vindo a exigir ao patronato! 

A grave situação em Portugal.

 

NÚMEROS 
Dotação do FSE

Escolas privadas: 180.000.000 €

Escolas públicas(*): 18.000.000 €

(*) Só para um ano e muito distante da mé-
dia anual de 60.000.000 para as privadas

+ info em www.fenprof.pt
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O 
ano de 2017 ficou marcado 
pela continuação da interrup-
ção das políticas do governo 
do PSD/CDS e pela reversão 

de várias das medidas que tinham sido 
tomadas.

No ano de 2017, depois de terem 
terminado os cortes salariais que vigo-
ravam desde Janeiro de 2011, acabou 
a taxa extraordinária de IRS que tinha 
sido imposta pelo governo PSD/CDS. 

Trata-se de uma importante decisão 
da Assembleia da República. Mas, em 
2017, os professores não esqueceram 
reivindicações há muito formuladas: des-
congelar as carreiras e contar o tempo 
de serviço, condições de aposentação 
ajustadas ao desgaste da profissão, der-
rotar definitivamente a municipalização, 
democratizar a gestão dos agrupamentos 
e escolas, mudar as regras de concurso 
e vinculação, instituir horários adequados 
ao exercício da profissão docente. E, em 
torno destas matérias, se desenvolveu 
a atividade sindical no ano de 2017. 

No início de 2017, foi divulgado o 
resultado da consulta aos professores 
e educadores sobre a direção e gestão 
das escolas integrado na campanha em 
defesa da gestão democrática.

Ao longo de 2017, o SPRC realizou 

centenas de reuniões nas escolas dos 
seis distritos da região. 

No primeiro trimestre de 2017, o 
SPRC dinamizou, na região centro, a 
recolha do questionário que fez parte 
do inquérito promovido pela FENPROF 
sobre os horários de trabalho.

Merecem particular destaque a 
marcação da greve coincidente com 
exames no final do ano letivo 2016/17 
[fortemente perturbada pela fixação 
de serviços mínimos], a realização de 
plenários nacionais com deslocação ao 
ME, concentrações em torno de reivindi-
cações gerais e de grupos específicos de 
docentes, a concentração em Coimbra, 
sob o lema “Não ao apagão do tempo de 
serviço”, aquando da visita do Ministro da 
Educação e o encontro de professores 
realizado, também em Coimbra, em torno 
de questões profissionais.

Já no final de 2017, importa destacar 
a luta desenvolvida em torno do des-
congelamento da carreira, da contagem 
do tempo de serviço, dos horários de 
trabalho e de um regime específico de 
aposentação. A muito forte adesão à 
greve e a grande participação na con-
centração, realizadas a 15 de Novembro, 
são o ponto de viragem no processo 
negocial sobre estas matérias.

Voltou a ficar claro que vale sempre 
a pena lutar. O tempo presente confirma 
que a ação sindical persistente, unitária 
e de massas é o caminho para alcançar 
resultados. Este tipo de ação e interven-
ção que o SPRC segue é também um 
importante instrumento para uma trans-
formação social e política que conduza 
a uma sociedade mais justa e solidária.

Os professores e educadores da 
região centro continuaram, em 2017, 
fortemente empenhados na ação e na 
luta desenvolvida pela Frente Comum 
da Administração Pública e da CGTP-IN, 
nomeadamente na greve nacional de 27 
de Outubro e na manifestação do dia 18 
de Novembro, sob o lema “ Valorizar o 
trabalho e os trabalhadores”.

Em 2017, as eleições para os órgãos 
do SPRC – Direção Regional, Mesa da 
Assembleia Geral, Comissão Fiscaliza-
dora e Reguladora de Conflitos e seis 
Direções Distritais. As 299 mesas de 
voto instaladas nas escolas e os 94 % de 
votos na lista apresentada pela Direção 
cessante confirmam uma vez mais que 
o SPRC assenta a sua vida e atividade 
numa forte ligação aos professores e às 
suas aspirações e está dotado de uma 
forte organização com capacidade de 
resposta. 

Projecto de Relatório 
de Actividades 2017
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Janeiro – Participação nas Come-
morações do “18 de Janeiro de 1934” 
Marinha Grande

9 de Janeiro - Plenário de Profes-
sores na Região Centro “Revisão do 
Regime Geral de Concursos” na Nazaré

10 de Janeiro - Plenário de Profes-
sores na Região Centro “Revisão do 
Regime Geral de Concursos” em Pombal

10 de Janeiro - Plenário de Profes-
sores na Região Centro “Revisão do 
Regime Geral de Concursos”, na ES 
Fernando Caldeira (Águeda)

11 de Janeiro - Plenário de Pro-
fessores na Região Centro “Revisão 
do Regime Geral de Concursos”, na 
ES Dr. Jaime Magalhães Lima (Aveiro)

11 de Janeiro - Plenário de Profes-
sores na Região Centro “Revisão do 
Regime Geral de Concursos” em Leiria

12 de Janeiro – Plenário de Sindica-
tos CGTP-IN na União de Associações 
de Comércio e Serviços, Lisboa

12 de Janeiro – Debate sobre a 
transmutação das Universidades em 
Fundações de direito privado. O caso 
de Coimbra motivou uma sala cheia na 
Casa da Cultura. Iniciativa organizada 
pela União de Sindicatos de Coimbra, 
SPRC, ABIC e STFSZC

11 e 18 de Janeiro - Realizaram-
-se duas reuniões, em Coimbra e Vi-
seu, dirigidas a docentes aposentados. 
Estas reuniões, de carácter regional, 
convocadas pelo Departamento de 
Aposentados do SPRC tiveram o objec-
tivo de discutir aspectos relacionados 
com a situação actual dos docentes 
aposentados e, através da aprovação 
de documentos, envolvê-los na vida 
sindical, a qual é determinante para 
os manter informados e capazes de 
intervir neste projecto solidário e, de 
um modo geral, na sociedade.

15 de Janeiro - Uma delegação da 
FENPROF que integrou a coordenação 
regional da educação pré-escolar do 
SPRC reuniu na IGEC para tratar de 
aspectos relativos ao atropelo à lei no 
sector, designadamente em relação a 
horários de trabalho e calendário escolar

17 de Janeiro – Seminário Inter-
nacional de Ensino à Distancia - ISCIA

19 de Janeiro – Reunião da Co-
missão de Reformados e pensionistas, 
Marinha Grande/STIV

20 de Janeiro – Participação na 
Conferência sobre Precariedade, or-

ganizada pela União de Sindicatos de 
Castelo Branco e realizada na Univer-
sidade da Beira Interior da Covilhã.

23 de Janeiro – É iniciada a recolha 
de respostas ao questionário promovi-
do pela FENPROF sobre os horários 
de trabalho dos professores dos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e ensino 
secundário

27 de Janeiro – SPRC toma posi-
ção contra o facto de a Universidade 
de Coimbra estar a colocar limitações 
inadmissíveis às candidaturas a bolsas 
pós-doc, contrariando, designadamente, 
o Estatuto do Bolseiro de Investigação

30 de Janeiro – Início da consulta 
às escolas sobre “Mais democracia 
para as escolas”, organizada pela FEN-
PROF, com distribuição de inquéritos 
pelas escolas dos vários distritos da 
região centro.

2 de Fevereiro - Homenagem à ex-
-dirigente Laura Moreira por ocasião do 
seu 90º Aniversário, Direcção Distrital 
de Leiria

3 de Fevereiro – o SPRC põe em 
circulação uma proposta de tomada de 
posição de apoio à greve do pessoal 
não docente das escolas e jardins de 
infância

4 de Fevereiro – o SPRC denuncia 
a situação grave de falta de condições 
de trabalho, de estudo, de segurança 
existentes em várias escolas da região 
(ES José Falcão, ES Jaime Cortesão, 
ES de Gouveia, ES Bernardino Macha-
do, ES de Seia, EB n.º 2 de Marrazes e 
EB 2/3 Grão Vasco, entre outras)

10 de Fevereiro – 8.ª Conferência 
Nacional da Inter-Reformados/CGTP-
-IN, em Lisboa

13 de Fevereiro – Lançamento do 
debate nacional sobre a Direcção e 
Gestão das Escolas na EB 2/3 Rainha 
Santa Isabel, em Coimbra

16 de Fevereiro – o SPRC associa-
-se à denúncia pública de que entre 
2014 e 2016 ficaram por utilizar 7.130 
milhões de euros, com base no estudo 
sobre esta matéria realizado por Eugé-
nio Rosa (economista)

17 de Fevereiro - Sessão Come-
morativa do Centenário da Inspecção 
do Trabalho em Portugal – ACT, Centro 
Local do Lis, Leiria 

20 e 21 de Fevereiro – realização 
de reuniões nos Conservatórios de 
Música de Aveiro e Coimbra com os 

seus professores contratados, bem 
participadas, sobre emprego, concursos 
e direito à vinculação

22 de Fevereiro - FENPROF divulga 
dados globais do inquérito realizado 
junto de cerca de 25 000 docentes de 
todo o país sobre a gestão das escolas. 
Com votações acima dos 90 por cento, 
destacam-se posições a favor da elei-
ção dos departamentos por todos os 
que integram essas estruturas (e não 
por escolha de quem dirige a escola/
agrupamento) e também, por exemplo, 
a favor da eleição do órgão da escola/
agrupamento por um colégio eleitoral 
alargado, com direito a voto a todos 
os elementos da comunidade escolar 
e ainda a favor do carácter colegial e 
não unipessoal dessa direcção.

9 de Março – realização da Confe-
rência sobre “Armas robóticas e outras 
aplicações bélicas do trabalho cientí-
fico”, realizada na ES Avelar Brotero, 
em Coimbra, por Frederico Carvalho, 
Presidente da Organização dos Tra-
balhadores Científicos de Portugal, 
Vice-Presidente da Federação Mundial 
dos Trabalhadores Científicos

21 de Fevereiro – Reunião com 
Directores de Escolas/Agrupamentos, 
Lisboa, FENPROF

24 de Fevereiro – o SPRC rea-
firma a sua oposição à passagem da 
Universidade de Coimbra a Fundação, 
apelando à manutenção da luta contra 
essa eventualidade

6 a 10 de Março – participação nas 
iniciativas integradas na “Semana da 
Igualdade entre Mulheres e Homens”, 
promovida pela CIMH/CGTP

8 de Março – iniciativas que assi-
nalaram o Dia Internacional da Mulher, 
destacando-se em Coimbra a realizada 
na Casa das Caldeiras com um recital 
de Poesia “ELAS”, pela Cooperativa 
Bonifrates, grupo de teatro amador de 
Coimbra. Participaram os/artistas Ana 
Paula Santos, Alexandra Silva, Cândida 
Ferreira, Carla Miguel, Cristina Janicas, 
João Paulo Janicas, José Nelas, Maria 
Manuel Almeida, Ofélia Libório e Teresa 
Paula Lopes

8 de Março – As comemorações 
do Dia da Mulher, que se iniciaram a 
6 de Março, sob a forma de Semana 
da Igualdade, com distribuição de do-
cumentos e uma Palestra “Efectivar a 
igualdade – no trabalho, na família, na 

Factos e temas que marcaram  
a actividade do SPRC em 2017
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sociedade”, para alunos do 2ºciclo da 
Escola Básica João Franco, no Fundão 
dinamizada pelo SPRC. Participação 
nos jantares comemorativos em Castelo 
Branco e Covilhã, organizados pela 
União de Sindicatos de Castelo Branco. 

10 de Março - Distribuição de Mani-
festo da CIMH na empresa BA VIDRO 
Marinha Grande

10 de Março – divulgados os re-
sultados do inquérito promovido pela 
FENPROF e no qual participaram 1384 
docentes da região centro sobre os 
horários de trabalho, através do qual se 
prova que os professores, em Portugal, 
trabalham mais 11 horas em média por 
semana para além do que se encontra 
legalmente regulamentado

11 de Março – Manifestação Nacio-
nal de Mulheres “A voz das mulheres 
pela Igualdade-Direitos/Desenvolvi-
mento, Paz” promovida pelo Movimento 
Democrático de Mulheres no âmbito das 
comemorações do 8 de Março

15 de Março - Comemorações do 8 
de Março, Dia Internacional da Mulher 

Teatro Miguel Franco, Leiria “Vidra 
e Obra de Maria Lamas”

16 de Março – no âmbito do roteiro 
contra a precariedade da CGTP-IN, 
foram feitos contactos em diversas uni-
dades de investigação da UC e realizada 
uma Conferência de Imprensa para 
denunciar a situação de precariedade 
existente entre investigadores (iniciativa 
co-organizada com a ABIC)

16 de Março – Distribuição de co-
municado à população contra a preca-
riedade no IEFP - Aveiro

17 de Março – Participação na Mar-
cha da Precariedade, organizada pela 
União de Sindicatos de Castelo Branco, 
que teve início em Castelo Branco e 
terminou na Covilhã.

22 de Março – participação na 
concentração em frente ao ME (“Pro-
fessores dão música ao ministro”), do 
ensino artístico especializado público, 
visando concursos justos, vinculação e 
fim da precariedade e incerteza quanto 
ao seu futuro profissional

22 de Março – o SPRC coloca na 
sua página na net o apelo a que os 
professores adiram a uma campanha 
“Damos o rosto pela Profissão”, escre-
vendo uma frase que se enquadre na 
campanha da FENPROF em defesa de 
direitos profissionais que têm vindo a 
ser retirados ou atacados para depois 
tirarem uma fotografia com essa frase. 
Centenas de docentes da região deram 
rosto nesta luta

22 de Março – 8.º Encontro Distrital 
de Coimbra da IR/USC

24 de Março – presença nas ga-
lerias da Assembleia da República na 
discussão e votação das propostas de 
alteração do DL 45/2016

24 de Março – início da subscrição 
de um postal em defesa de um regime 

específico de aposentação para os 
professores que viria a ser, depois, 
entregue no ME

28 de Março – participação na Ma-
nifestação Nacional da Juventude Tra-
balhadora convocada pela Interjovem 
da CGTP-IN com o lema “O tempo é 
hoje! Vencer a precariedade, defender 
os nossos direitos”

29 de Março – realização de Plená-
rio Distrital em Coimbra, com o Secre-
tário Geral da FENPROF, relacionada 
com a análise da situação em relação 
a vários dossiers que a FENPROF 
pretendia ver tratados, destinando-
-se também a preparar a reunião com 
o Ministro da Educação, anunciada 
para 5 de Abril, bem como a preparar 
a luta pelos justíssimos objectivos dos 
professores e educadores

30 de Março - “Valorizar o Trabalho 
e os Trabalhadores, afirmar a Segu-
rança Social pública” foi o tema para o 
debate que o SPRC promoveu no dia 
30 de Março, 5.ª feira, na EB 2,3 Poeta 
Manuel da Silva Gaio, em Coimbra, com 
a presença de José Augusto Oliveira, 
responsável da Comissão Executiva da 
CGTP-IN para a área social

30 de Março – Eleições da Associa-
ção de Desenvolvimento Rural com o 
SPRC a assumir, de novo, a presidência 
da direcção. 

30 de Março – Debate “Valorizar o 
Trabalho e os Trabalhadores, afirmar a 
Segurança Social pública” com José Au-
gusto Oliveira, membro do Secretariado 
e da Comissão Executiva da CGTP-IN 

18 de Abril - Dando o rosto pela 
Profissão e pela Educação, Professores 
da região centro desfilaram, com os seus 
colegas de todo o país, unindo o Minis-
tério da Educação e a Residência Oficial 
do Primeiro-Ministro, transportando uma 
faixa de com cerca de 600 metros com 
1100 fotografias de docentes exibindo 
as suas reivindicações

22 de Abril – o SPRC assinalou 
o seu 35.º aniversário, assumindo-se 
com a firme determinação de querer 
continuar a promover a justiça social, 
não focando a sua intervenção apenas 
nos interesses daqueles que representa, 
mas também na defesa dos interesses 
da população em geral, numa Escola 
Pública ao serviço do País e do Povo 
e de uma educação de qualidade. In-
tervieram Mário Nogueira e Arménio 
Carlos e foram entregues medalhas 
aos docentes e investigadores com 
pelo menos 30 anos de sindicalizados

25 de Abril – envolvimento activo na 
organizaç\ao, promoçãoo e realizaçãoo 
das comemorações populares do 25 de 
Abril em toda a região centro

27 de Abril – Manifestação anti-
-fundação na Universidade de Coimbra 
na qual participaram diversos profes-
sores e dirigentes do SPRC. Na altura, 
em comunicado público a direcção 

CONCENTRAÇÃO
22 DE MARÇO
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JUNTO AO ME
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 PELO DIREITO À VINCULAÇÃO

 PELA ESTABILIDADE
 CONTRA A DISCRIMINAÇÃO
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18 de Abril

Pela valorização da profissão,  
contra a destruição da carreira

“Damos o rosto pela profissão”
Por uma aposentação justa
Pelo descongelamento das progressões
Por horários adequados
Pela gestão democrática
Pelo fim do abuso na contratação a termo
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PROTESTAR SEM AGIR. 
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EAE PÚBLICO

NÃO ACEITES SER
DISCRIMINADO!

DOCENTES LUTAM:
Contra o abuso no recurso 
à contratação a termo
Pelo direito à vinculação
Pelo direito à colocação 
a 1 de Setembro
Pela qualidade do Ensino Artístico
Especializado

7 a 16 de junho

Federação Nacional 
dos Professores

fenprof.pt
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do SPRC escreveu que “A luta anti-
-Fundação assume-se hoje, por isso, 
como uma necessidade intrínseca à 
defesa de um ensino superior público 
de qualidade, democrático e inclusivo. 
Ou seja, o Estado português tem a obri-
gação constitucional de garantir que o 
mesmo é da mais elevada qualidade e 
que a ele terão de ter acesso todos os 
cidadãos que pretendam frequentá-lo”, 
princípios fundamentais que poderão 
vir a ser postos em causa, desde logo 
através do aumento das propinas e 
da elitização do ensino superior public

28 de Abril - Dia Nacional/Mundial 
de Prevenção da Segurança e Saúde 
no Trabalho, ACT – Centro Local do Lis

28 de Abril – Despacho reitoral 
anuncia a aprovação de um novo regime 
de prestação de serviço docente que 
viola a lei geral e específica da carreira 
dos docentes do ensino superior univer-
sitário. Este despacho viola direitos e 
contraria a recomendação da Provedoria 
de Justiça sobre horários de trabalho 
na UC e o princípio da proporcionali-
dade preceituado pela Constituição da 
República. O SPRC fez nova queixa na 
Provedoria de Justiça a qual emitiu novo 
parecer que acompanha as posições 
defendidas pelo SPRC

1 de Maio – Dia do Trabalhador 
assinalado com muitas iniciativas  e 
acções de luta em todo o país. O SPRC, 
nesse quadro, dirigiu um forte apelo à 
participação dos docentes e investi-
gadores e fez questão de especificar 
que para o 1.º de Maio convergem as 
lutas de todos os trabalhadores, sendo 
necessário que aí se destaquem os 
professores e educadores

2 de Maio - Sessão Comemorativa 
do 25 de Abril “25 de Abril|Para Não 
esquecer”, promovida pelo MDM - Nú-
cleo de Leiria em parceria com o IPL 
ESECS, Leiria

3 de maio – Participação no Plenário 
de Sindicatos da CGTP-IN - Lisboa 

8 de Maio – Participação no Plenário 
de Sindicatos organizado pela USCB.

9 de Maio – eleições para os Corpos 
dirigentes do SPRC. Neste dia funcio-
naram 299 mesas de voto em escolas 
de toda a região centro. A única lista 
candidata, eleita com 94% dos votos, 
liderada por Mário Nogueira, Anabela 
Sotaia e João Louceiro fez quês tão 
de lembra que “são 35 anos de uma 
enorme, determinada e interventiva 
força na região centro, que teve sempre 
como referência uma matriz sindical 
combativa, propositiva, de classe e de 
massas e que se propõe prosseguir”

16 de Maio – (Re)encontro com 
José Régio, Portalegre, organizada 
pelo Departamento de Professores 
Aposentados do SPRC

17 de Maio - Dia Nacional de Luta 
dos Professores: Concentração de 
Professores, junto ao ME, para entre-

ga de milhares de postais exigindo a 
aprovação de um regime excecional 
de aposentação, e presença nas gale-
rias da Assembleia da República para 
acompanhar o debate sobre a Petição 
“Respeitar os docentes, melhorar as 
suas condições de trabalho e valorizar 
o seu estatuto de carreira”.

23 de Maio – Encontro sobre a 
Profissão, a Carreira Docente e os 
Concursos – deveres e direitos, bem 
como sobre o funcionamento e orga-
nização do SPRC/FENPROF com os 
estagiários na Universidade de Aveiro 
(Adelino Lopes e João Paiva)

24 de Maio – Tribuna Pública, no 
Porto, promovida pela Inter-Reformados/
CGTP-IN sobre o que os reformados/
aposentados defendem e reivindicam

2 de Junho – Participação na 7ª 
Conferência Nacional da CIMH/CGTP-
-IN - “Valorizar o Trabalho. Efetivar a 
igualdade”, realizada em Lisboa.

3 de Junho – Participação na Ma-
nifestação da CGTP – Organizar e 
Lutar para valorizar o trabalho e os 
Trabalhadores, realizada em Lisboa. 

3 de Junho – tomada de posse 
dos corpos dirigentes do SPRC para 
o triénio 2017/2012

7 de Junho – Plenário regional de 
Leitores das Universidades Portugue-
sas (Aveiro, Beira Interior e Coimbra), 
na Faculdade de Letras da UC, com 
o intuito de discutir as alterações à 
redacção do anteprojecto de DL (pro-
posto pelo MCTES) que visa regular 
o regime de vinculação dos docentes 
desta categoria. As conclusões do de-
bate realizado (vertidas numa moção 
aprovada por unanimidade) viriam a ser, 
como decidido, entregues e discutidas 
no Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, um mês depois, na 
sexta-feira, dia 7 de Julho, pelas 14h30, 
em Lisboa, no MCTES (Palácio das 
Laranjeiras), tendo em consideração o 
seu compromisso de resolução, até ao 
final do ano lectivo, do problema que 
decorre da inexistência de um regime 
transitório que abranja os Leitores, 
mediante alteração dos termos do ac-
tual ECDU

7 a 13 de Junho – Plenários dis-
tritais de professores nas seguintes 
localidades: Aveiro, Águeda, Castelo 
Branco, Covilhã, Coimbra, Figueira 
da Foz, Guarda, Seia, Leiria, Viseu e 
Lamego. Estes plenários serviram, entre 
outros aspectos, para avaliar a situação 
negocial, debater os objectivos da greve 
e a forma de os concretizar e discutir 
as condições e medidas a tomar para 
a valorização da profissão

13 a 16 de Junho – distribuição de 
um texto esclarecendo a população 
sobre os motivos da convocação da 
grave de 21 de Junho, que é o culminar 
de oito meses de tentativas junto do 
Governo para resolver problemas que 

afectam o desempenho e a vida dos 
professores

14 de Junho - Debate promovido 
pela USDL e SPRC/FENPROF “Trans-
formação do Instituto Politécnico de 
Leiria em Fundação? Porquê?”  ESECS, 
Leiria

21 de Junho – Greve Nacional para 
a qual o ME defendeu serviços míni-
mos que vieram a ser confirmados por 
uma comissão arbitral, que estebleceu 
as condições efectivas em que esses 
serviços deveriam ser assegurados. 
Isto não foi cumprido em muitos locais 
de trabalho, tendo sido movida uma 
campanha de intimidação directa ou 
indirectamente com recurso às direc-
ções de escola e agrupamentos para 
procurar, dessa forma, condicionar a 
participação dos professores. Apesar 
disso a greve teve uma forte e expres-
siva participação

22 de Junho – Oficina de trabalho 
“A interacção com os agentes oficiais – 
Princípios, atitudes e valores” – União 
de Sindicatos do Porto 

29 de Junho - Oficina de trabalho “O 
combate sindical e judicial à precarieda-
de” – União de Sindicatos de Coimbra 

29 de Junho – FENPROF efectiva 
uma queixa na IGEC contra 54 direc-
tores de escolas/agrupamentos que 
violaram os serviços mínimos estabe-
lecidos para 21 de Junho

Julho – SPRC inicia o apoio jurí-
dico aos professores a quem venha 
a ser imposto o novo regulamento de 
contratação e prestação de serviço 
docente da UC

3 de Julho – inauguração da Casa 
Sindical de Castelo Branco que passa 
a ser o local em que se situa a nova 
delegação do SPRC

7 de Julho – concentração de Lei-
tores das Universidades de Coimbra 
e Aveiro junto ao MCTES exigindo a 
vinculação destes docentes, que, inad-
missivelmente, não têm qualquer forma 
de vinculação estável. Na sequência 
desta tomada de posição e após a reu-
nião com o ministro Manuel Heitor que 
neste dia se realizou com a delegação 
sindical presente, o MCTES apresentou 
uma proposta, globalmente positiva, mas 
que nunca viria a passar de letra morta, 
na qual assumia ao compromisso de 
vinculação dos Leitores a 1 de Janeiro, 
já com o novo Orçamento do Estado

7 de Julho - No seguimento das 
iniciativas que a FENPROF vinha de-
senvolvendo, desde a denúncia do 
Contrato Colectivo de Trabalho por 
parte da AEEP (agora CNEF) em 2013, 
designadamente reuniões de negocia-
ção, plenários com docentes do sector, 
pedido de intervenção junto do Ministério 
do Trabalho, acções judiciais, reuniões 
com os grupos parlamentares e co-
municados, o SPRC promoveu, nas 
escolas do EPC da região e junto dos 
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seus sócios, o preenchimento de um 
inquérito sobre os horários de trabalho 
dos docentes das escolas do ensino 
particular e cooperativo

11 de Julho – realização de plenário 
de professores aposentados em Coim-
bra, seguido da conferência “Questões 
do euro, da dívida e da banca” pelo 
Prof. Doutor João Rodrigues, docen-
te da Faculdade de Economia (UC) 
e investigador do Centro de Estudos 
Sociais (UC) onde integra o Núcleo 
de Estudos sobre Ciência, Economia 
e Sociedade e que se tem debruçado 
sobre temas da economia política da 
história do neoliberalismo ao domínio 
das finanças no capitalismo, em Por-
tugal. Os professores aposentados 
presentes tiveram a oportunidade de 
reflectir sobre o tema da conferência e 
ainda intervir no animado e interessante 
debate que se seguiu

13 de Setembro – início da Cam-
panha “Valorizar a Educação e os seus 
profissionais; 2017/2018: Tempo de 
resolver problemas”. O lançamento 
desta campanha teve lugar, em Coimbra, 
na Escola Secundária Avelar Brotero, 
com a presença do Secretário-Geral 
da FENPROF

14 de Setembro – No âmbito da 
realização das Eleições autárquicas 
realizou-se uma reunião com CDU para 
debater problemas relacionados com 
a educação.

19 de Setembro – eleição para o 
Conselho Geral e de Supervisão da 
ADSE, na qual foi mais votada, por 
larga margem, a lista proposta pelos 
sindicatos da Frente Comum

19 de Setembro – Reunião com 
Deputada do PCP, Paula Santos, sobre 
Abertura do Ano Lectivo e problemas 
sentidos, em Castelo Branco. 

19 a 27 de Setembro – realização 
de Plenários em diversas localidades da 
região centro, de todos distritos, com o 
objectivo de recolher contributos para a 
elaboração do parecer que a FENPROF 
viria a entregar no ME, abertos a todos 
os docentes de todos os sectores e 
níveis de educação e ensino

26 de Setembro - Plenários de 
Professores e Educadores “Afirmar a 
Escola Inclusiva”, ES Domingos Se-
queira, Leiria

29 de Setembro – No âmbito das 
Comemorações do 35º Aniversário do 
SPRC e Dia do Professor, realizou-se 
um Espectáculo com o GEFAC - Grupo 
de Etnografia e Folclore da Academia 
de Coimbra, no Cine-Teatro de Castelo 
Branco.

3 de Outubro – Lançamento do Ma-
nifesto sobre as Fundações no Ensino 
Superior, organizada pelo SPRC , pelo 
STFPSSRA e a USCB, na UBI - Covilhã

4 de Outubro – participação de 
centenas de professores da região 
centro no Plenário Nacional no qual foi 

aprovado uma importante Resolução. 
Integrado nas comemorações do Dia 
Mundial dos Professores (5 de Outubro)

20 de Outubro -  o SPRC dirige 
uma saudação a toda a comunidade 
educativa com especial realce para 
os docentes que lutaram em defesa 
do ensino público e que conseguiram 
finalmente que fosse reconhecido o 
direito à existência de oferta pública 
de ensino secundário no seu concelho

17 de Outubro – Conferência de 
Imprensa sobre as Fundações no Ensino 
Superior, organizada pelo SPRC , pelo 
STFPSSRA e a USCB, na UBI – Covilhã, 

19 de Outubro – Reunião com a 
FERLEI, Leiria

19 de Outubro – (Re)encontro com 
João de Araújo Correia, Peso da Ré-
gua, organizado pelo Departamento 
de professores Aposentados do SPRC

23 de Outubro – realização em 
Coimbra de uma Conferência de Impren-
sa para denunciar a situação existente 
no PREVPAP, no ensino superior, na 
qual a FENPROF já declarava que “urge 
encontrar soluções políticas que possibi-
litem à CAB-CTES cumprir cabalmente 
a sua missão, i.e. analisar todas as 
situações que lhe foram comunicadas e 
produzir os respectivos pareceres para 
homologação por parte dos Ministros 
competentes, para que todos os pro-
cessos possam estar concluídos nos 
prazos previstos”. A FENPROF criticava 
também a morosidade a abertura dos 
processos concursais que já estava a 
afectar gravemente a vida de muitos 
bolseiros

27 de Outubro – Greve Nacional 
dos Professores e Educadores em con-
vergência com toda a administração 
pública. Com esta greve, os professores 
e educadores faziam um sério aviso 
ao Governo, de que não aceitavam a 
forma como este pretende descongelar 
as suas carreiras, apagando mais de 
uma década de serviço cumprido e, 
para além disso, impondo uma ina-
ceitável discriminação em relação a 
outras carreiras

28 de Outubro – participação na 
manifestação nacional de professores 
do ensino particular e cooperativo em 
frente à CNEF que não aceitam ser 
explorados de uma forma desumana por 
causa de um acordo que prejudica muito 
os professores, apenas servindo para 
aumentar o lucro do patronato e financiar 
quem (UGT_FNE), ilegitimamente, se 
diz representar estes docentes

30 de Outubro – No âmbito da 
campanha sobre o Assédio Moral da 
CGTP-IN/USCB, participação na con-
centração realizada na ACT da Covilhã

31 de Outubro – Encontro de Pro-
fessores – Auditório da Reitoria, Uni-
versidade de Coimbra

6 a 13 de Novembro – realização de 
plenários distritais para discussão dos 

Acção Certificada de curta duração 
Autorizada dispensa de serviço lectivo 

ao abrigo da Portaria n.º 345/2008,  
de 30 de Abril

Valorizar os docentes
Melhorar a sua
condição profissional

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

O Professor hoje  
e os desafios  
de amanhã

Coimbra
7 de Outubro, 9h30
Auditório do Convento  

São Francisco

Encontro de Professores 2016

(junto ao Portugal dos Pequenitos)

Sindicato 
dos Professores
da Região Centro
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PROJECTO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

documentos e eleição de 26 dos delega-
dos da região centro à 2.ª Conferência 
Nacional dos Professores Aposentados 
que se realizou no Porto

6 a 15 de Novembro – realização 
de greve à componente lectiva indevi-
damente realizada na componente não 
lectiva dos horários dos professores

7 de Novembro – Participação nas 
Comemorações do Dia do Idoso na Co-
vilhã no âmbito da União de Sindicatos 
de Castelo Branco. 

8 de Novembro – Campanha de 
Direitos “Valorizar o Trabalho para um 
Portugal com Futuro” - distribuição ma-
teriais, LEIRIA SHOPPING, Empresa 
NOVARES, Segurança Social, Câmara 
Municipal de Leiria

9 de Novembro – Participação no 
Debate sobre Fundações no Ensino 
Superior, com a participação do secre-
tário geral da CGTP-IN, Arménio Carlos 
e organizada pelo SPRC e a União de 
Sindicatos de Castelo Branco e reali-
zada na Universidade da Beira Interior 
da Covilhã, cujo tema foi “Fundações? 
Um passo para a entrega do ensino 
superior aos privados”

10 de Novembro – realização de 
uma concentração Contra o Apagão 
do Tempo de Serviço nas escadas do 
Convento S. Francisco, em Coimbra, 
por ocasião da presença do ministro 
da Educação nesta cidade.

15 de Novembro – Grande Greve 
e grande Manifestação Nacional de 
Professores. Os docentes exigem res-
peito, reconhecimento do seu mérito 
profissional e um descongelamento 
justo da carreira, sem perdas de tempo 
de serviço e sem discriminação em 
relação aos restantes trabalhadores 
da Administração Pública.

17 de Novembro a 15 de Dezembro 
– Reuniões sindicais nas instituições de 
ensino superior da região centro

18 de Novembro - Os professores 
na luta com todos os trabalhadores em 
defesa de um país desenvolvido e que 
valorize o trabalho. Realizou-se no sá-
bado, 18 de Novembro, a Manifestação 
Nacional convocada pela CGTP-IN em 
defesa da “valorização do Trabalho e 
dos Trabalhadores”

21 de Novembro – 2.ª Conferência 
Nacional de Professores Aposentados 
“Afirmar Direitos, Valorizar Pensões, 
Dignificar a Aposentação”, no Porto

28 de Novembro – Reuniões com 
Docentes e Investigadores do Ensino 
Superior ESTG e ESESC, 28/Nov.

2 de Dezembro – participação de 
professores da região centro no En-
contro Nacional “Inclusão Escolar e 
Social pela Arte e Desporto” (Lisboa 
FENPROF/CNOD), designadamente 
através da projecção do filme “JOGAR”, 
realizado a partir de uma experiência 
de inclusão escolar e social a partir do 
jogo que decorre em Penacova (Pena-

cova, SPRC)
6 de Dezembro – realização em 

várias localidades da região centro 
de plenários integrados numa acção 
nacional da FENPROF, sobre aspec-
tos relacionados com os concursos de 
professores e outros de âmbito sócio-
-profissional e das carreiras 

6 de Dezembro – Campanha de 
Direitos “Valorizar o Trabalho para um 
Portugal com Futuro” - distribuição ma-
teriais, PANIDOR e RACENTRO

7 de Dezembro – Tribuna Pública 
contra o processo de difamação da 
classe docente, em curso, movido pela 
direita portuguesa e por alguns órgãos 
de comunicação social, com o qual 
procuravam condicionar as negocia-
ções com o Governo e a Assembleia 
da República

14 de Dezembro – Participação 
no Encontro Nacional de Combate de 
Assimetrias Regionais, realizada em 
Portalegre e organizada pela CGTP-IN.

18 de Dezembro – no quadro das 
decisões tomadas pelo Secretariado 
nacional da FENPROF, o SPRC criou um 
gabinete regional de apoio à recompo-
sição da carreira dos docentes (GARC)

20 de Dezembro – arranca na região 
centro a campanha para a mobilização 
e organização da acção e da luta dos 
professores contratados e desempre-
gados, designadamente através da 
criação de comissões sindicais de pro-
fessores contratados, com a realização 
de reuniões em todos os distritos da 
região centro

O Centro de Formação do SPRC, à 
semelhança de anos anteriores, organi-
zou e realizou o seu plano de formação 
contínua para sócios/as, num total de 
18 acções de formação, 25 turmas e  
475 formandos.  Realizou ainda acções 
de formação de curta duração que fo-
ram frequentadas por mais de 1000 
professores. Para a comemoração do 
8 de Março foi realizado um sarau de 
poesia alusivo “A Mulher e o Trabalho”.

Dado importante a reter é o de que, 
durante o ano de 2017, o SPRC conse-
guiu manter o nível de sindicalização, 
afirmando-se como um dos sindicatos 
mais influentes da região e no país. 
A necessidade de acompanhamento 
individual dos docentes em aspectos 
de ordem jurídica, designadamente 
em matérias relacionadas com o em-
prego, carreira e concursos, a par do 
reconhecimento do papel do SPRC e da 
FENPROF não obtenção de resultados 
quer no novo quadro político-sindical 
quer na luta contra medidas ou a sua 
ausência, levadas a cabo pelo governo/
ME ou associações patronais do sector 
privado, levaram a que os professores 
e educadores continuassem a ver na 
sindicalização uma arma para a obten-
ção de melhores condições de vida e 
de trabalho. 

EM TODO O PAÍS ENTRE 18 E 27 DE SETEMBRO

A FENPROF VAI ENTREGAR 
PARECER ATÉ

30 DE SETEMBROA TUA OPINIÃOCONTA!

Para todos os docentes de todos os grupos de recrutamento

Análise da
proposta do ME,

de alteração
ao DL 3/2008

Auscultação 
aos docentes

para elaboração
de Parecer

da FENPROF

Iniciativas e
ações de Luta

NOTAS: As faltas são justificadas ao abrigo da lei sindical (15 horas por ano escolar) e contam, apenas, para fins estatísticos; não carece de comunicação prévia; 
os professores podem participar em reuniões sindicais fora do agrupamento ou da escola onde trabalham (para o efeito será entregue documento de justificação).

ORGANIZAÇÃO:
Federação Nacional dos Professores
www.fenprof.pt | www.facebook.com/FENPROF.Portugal

Afirmar a Escola Inclusiva

SPZS SPM SPRA SPESPGLSPN SPRC

Plenários de
Professores e Educadores
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C. Branco · 17H30
Escola Básica Afonso de Paiva  

Fig. da Foz · 16H30
Sítio das Artes

Coimbra · 16H30
Audit. do Conserv. de Música 

Viseu · 16H00
EB 2,3 Infante D. Henrique

Guarda · 17H00
Auditório EB 1 Augusto Gil 

Leiria · 17H00
Audit. Esc. Sec. Domingos Sequeira 

Aveiro · 15H00 
Agrup. de Escolas de Esgueira

Auditório Aires Barbosa

19
Set. 

20
Set. 

21
Set. 

22
Set. 

26
Set. 

26
Set. 

27
Set. 

economista, professor da Faculdade  
de Economia da Universidade de Coimbra 
e e investigador do Centro de Estudos 
Sociais

COLÓQUIO/DEBATE

Questões do euro,  
da dívida, da banca

COIMBRA
11 DE JULHO (3.ª FEIRA) 
14.30 HORAS
Escola Básica Silva Gaio  
(à Guarda Inglesa, a seguir ao Estádio Universitário de Coimbra)

com DR. JOÃO RODRIGUES

Sindicato dos Professores  
da Região Centro

Professores convergem com 

toda a Administração Pública
27 de outubro

GREVE NACIONAL
Os Professores e Educadores exigem:

19
73

9.
17

• Descongelamento efetivo  
das carreiras em janeiro de 2018

• Recuperação dos anos  
“congelados” e contagem integral 
do tempo de serviço

• Concursos justos e melhores  
condições de trabalho 

• Gestão democrática nas escolas

•  Regime específico de aposentação  
 que combata desgaste  
 e envelhecimento

• Integração de toda a atividade  
com alunos na componente letiva

• Aumento real dos salários  
e recuperação do poder de compra

• O fim do processo  
de municipalização da Educação 
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PROJECTO DE PLANO DE ACÇÃO 2018

O processo que obrigou 
o Governo à declaração 
de compromisso de 18 
de Novembro de 2017 
é uma demonstração 
da importância da luta, 
em particular da luta 
de massas, no abrir de 
caminhos para a resolução 
de problemas e satisfação 
das justas reivindicações 
dos trabalhadores, neste 
caso dos docentes.  

A té então, o Governo dizia ser 
impossível a correcção de gra-
víssimas injustiças e roubos, 
designadamente ao nível da 

carreira; de forma que pretendia lapi-
dar, recusava-se a discutir temas como 
horários de trabalho, desgaste, envelhe-
cimento, aposentação... A declaração, 
impossível de obter sem a força da 
luta, abriu perspectivas que pareciam 
definitivamente encerradas ou que, pelo 
menos, o Governo/ME assim fazia crer. 
A declaração não é, por certo, a concreta 
resolução dos problemas – ainda longe 
de alcançar – mas é um instrumento 
que deve ser usado nas negociações 
e na mobilização para a luta com que 
elas têm de ser acompanhadas, sob 
pena de redundarem numa profunda 
desilusão, apesar de não ser a direita 
quem hoje governa.

Neste ano de 2018, ano que se 
exige de efectiva resolução de pro-
blemas na educação e na profissão, a 
necessidade de lutar – acompanhada 
de uma informação permanente sobre 
os processos em curso – é por demais 
evidente. Depois dos compromissos que 
estabeleceu, o Governo, diga-se que 
sem demasiada surpresa, vai procu-
rando adiar o tratamento das matérias 
ou subverter o que assinou para redu-
zir ao mínimo o investimento exigido 
para solucionar problemas e valorizar a 
educação e os seus profissionais. Este 
investimento não está nas prioridades do 
Governo, submetido, assim se verifica, 

a outras opções e interesses. A luta, se 
foi indispensável para a formalização 
do compromisso de Novembro, será 
ainda mais necessária para que dele 
se extraiam os ambicionados e justos 
resultados! 

Esta necessidade realizar-se-á, em 
decisiva medida, no quadro da FEN-
PROF. É o mais importante espaço 
sindical docente, no qual o SPRC, na 
defesa intransigente dos professores, 
educadores e investigadores, continuará 
a dar o seu melhor, contribuindo para a 
discussão, o estudo, as propostas, as 
decisões e para o êxito das acções de 
luta, incluindo as que tenham a conver-
gência circunstancial de organizações 
de professores exteriores à Federação.

Este ano será marcado por outras 
tarefas que exigirão um grande esforço 
do SPRC, em especial dos seus diri-
gentes, delegados e mais empenhados 
activistas. Integram-se na acção sindical 
que o SPRC continuará a assumir junto 
dos docentes e investigadores, com 
uma forte ligação aos locais de trabalho, 
uma acção sindical que irá manter a 
presença nas escolas e a realização 
de reuniões sindicais e de plenários 
como instrumentos insubstituíveis da 
comunicação com os trabalhadores 
representados, a par do cuidado que 
é necessário pôr no funcionamento 
de uma virtuosa rede de delegados 

sindicais na região.
Já em fase de lançamento, o estudo 

sobre o desgaste e o burnout na profis-
são docente – Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa e FENPROF – obrigará 
a um gigantesco esforço de divulgação 
e recolha, assim se espera, de mais de 
8000 inquéritos nas escolas e agrupa-
mentos da região. Porventura de menor 
dimensão mas não de pouca relevância, 
outras recolhas de dados permitirão um 
melhor conhecimento e posicionamento 
em relação a matérias como o processo 
de autonomia e flexibilização curricular 
lançado pelo ME, o levantamento da 
situação que se vive na educação pré-
-escolar em fase de alargamento da sua 
oferta ou o quadro em que o Governo 
implementa uma negativa revisão da 
legislação sobre educação especial e 
sobre os mecanismos de inclusão na 
escola pública.

Outras áreas vão reclamar a decidi-
da intervenção do SPRC e, sem dúvida, 
a movimentação e a luta dos docentes. 
A gestão é uma delas: o Governo e o 
partido que o suporta continuam a não 
mostrar abertura para uma das mudan-
ças mais urgentes na escola pública, 
que é a da democratização do seu 
modelo de gestão. Outra área é a da 
municipalização da educação, designa-
da como sendo “descentralização”: pese 

“Valorizar a educação e os seus 
profissionais: este é o tempo  
de resolver problemas!”
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PROJECTO DE PLANO DE ACÇÃO 2018

embora alguns atrasos e hesitações, 
constitui um destacado objetivo político 
do Governo, em relação ao qual, tudo o 
indica, terá a colaboração e o aplauso da 
direita. A municipalização lançada pelo 
governo PSD/CDS-PP foi chumbada de 
forma concludente pelos professores 
e educadores da região centro; a do 
governo do PS terá de merecer a luta 
desses mesmos docentes.

Temas de incidência mais específica 
não deixarão de merecer a atenção e 
o empenho do SPRC. A criação de um 
grupo de recrutamento para os docentes 
de teatro e expressão dramática será 
um deles, na esteira do que tem sido 
o envolvimento na criação do grupo de 
recrutamento de língua gestual portu-
guesa. Também a situação vivida pelos 
docentes contratados, muitos deles de 
forma inadequada, ao abrigo da figura 
das técnicas especializadas precisa do 
acompanhamento do SPRC e, como 
em outras matérias, do interesse e da 
intervenção dos implicados. Relevantes 
questões que vão desde problemas de 
condições de trabalho e exercício da pro-
fissão, até matérias que se prendem com 
a formação inicial ou de âmbito curricular 
terão, como é timbre, a atenção do SPRC.

Destaque, também, para a interven-
ção que o SPRC pretende prosseguir 
em alguns sectores.

No ensino superior e investigação, 
continuam a ser dados passos no sentido 
de melhorar e consolidar a acção com os 
docentes e investigadores. Não sendo 
fácil reunir as disponibilidades desejadas 
de quadros, o trabalho realizado a este 
nível tem sido importante, quer no que 
toca ao acompanhamento dos problemas 
concretos nas instituições da região, quer 
na actividade nacional, realizada a partir 
da FENPROF. Inevitavelmente, alguns 
temas vão continuar a ter um particular 
destaque neste sector: as questões aos 
horários e à prestação de serviço e, tam-
bém, às carreiras; o tema da conversão 
das instituições de ensino superior em 
fundações públicas de direito privado; 
os enormes problemas da precariedade 
laboral de docentes e investigadores que 
têm vasta expressão nas instituições 
da região e que, lamentavelmente, não 
estão a encontrar resposta, desde logo 
no programa lançado pelo Governo, o 
PREVPAP. Em relação a este último, 
será indispensável prosseguir e alargar 
acções de luta envolvendo os profis-
sionais mais diretamente implicados, 
tal como aconteceu, recentemente, na 
Universidade de Aveiro, sob pena de a 
proclamada regularização de vínculos 
se traduzir numa fraude monumental, 
arquitectada entre o Governo e as di-
recções das instituições.

Quanto ao ensino particular e coope-
rativo, o SPRC passou a contar com o tra-
balho de um dirigente oriundo do sector, o 
que é um importante recurso para o apoio 

aos docentes e para a intervenção, em 
geral, nesta área. No quadro da FENPROF 
e com a participação do SPRC, houve já 
marcantes momentos de luta no sector, 
mesmo com expressão de rua. Face à 
dimensão e gravidade dos problemas que 
estes docentes enfrentam, é o caminho 
que vai ser preciso aprofundar: o do en-
volvimento e da luta reivindicativa. Para 
isso, naturalmente, será determinante a 
disponibilidade e a vontade dos docentes, 
sobre as quais o SPRC prossegue, de 
momento, a auscultação.

O SPRC presente noutras frentes
Outros sectores e frentes de trabalho 
continuarão a merecer a melhor atenção 
do SPRC e, em particular, dos dirigentes 
que os acompanham de forma mais 
constante: ensino artístico especializa-
do, ensino profissional, precariedade e 
desemprego, instituições particulares de 
solidariedade social, misericórdias, etc. 
Também o departamento de aposenta-
dos prosseguirá o importante trabalho 
que vem realizando, quer na organização 
de iniciativas que têm envolvido muitos 
destes associados do sindicato, quer na 
mobilização e participação dos colegas 
aposentados para a luta político-sindical.

Não à margem da luta mas nela 
inscrevendo destacados momentos 
de convergência política e sindical, há 
datas e comemorações a que o SPRC 
continuará a dar especial atenção, orga-
nizando eventos próprios e/ou realizando 
a divulgação e a mobilização que se 
convertam em significativas participa-
ções de docentes e investigadores, de 
acordo com o estatuto social e político 
das suas profissões e das dimensões 
de solidariedade, de afirmação e de luta 
que devem integrar a sua consciência 
colectiva. Entre tais momentos, são de 
destacar, naturalmente, as comemo-
rações do 25 de Abril e a jornada de 
luta do 1.º de Maio, Dia do Trabalha-
dor; também a Semana da Igualdade, 
promovida pela CGTP-IN, que tem o 
seu ponto alto no dia 8 de Março, Dia 
Internacional da Mulher.

O Dia Mundial do Professor, 5 de 
Outubro, continuará a ser assinalado 
pelo SPRC, na esteira dos encontros 
organizados nos dois últimos anos, 
propiciando jornadas de informação e 
de reflexão acerca da profissão e da 
actual condição docente. À semelhança 
das anteriores realizações, o SPRC 
procurará, também, integrar tal encontro 
a realizar em 2018 no quadro de oferta 
de formação contínua que promove, o 
que se tem justificado, inteiramente, pela 
pertinência dos temas tratados e pela 
qualidade de muitos dos intervenientes.

A propósito da formação contínua, 
o SPRC, através do Centro de Forma-
ção, contando com a preciosa dispo-
nibilidade de um precioso conjunto de 
formadores, está a concretizar o plano 

de formação que apresentou aos seus 
associados e não deixará de prepa-
rar, para 2018-2019, um novo plano. 
Faz parte deste projecto a procura de 
mais formadores, de novas acções de 
formação, de intercâmbio com outros 
sindicatos da FENPROF, bem como, 
à semelhança dos encontros acima 
referidos, a organização de acções de 
formação creditadas de curta duração 
disponibilizadas, prioritariamente, aos 
associados do SPRC.

Em 2018, o SPRC celebra o seu 
37.º aniversário. Não deixarão de ser 
assinalados pelo Sindicato 37 anos de 
persistência, de luta, de apoio e defesa 
dos professores, educadores e investiga-
dores, 37 anos de intervenção política e 
social no sentido da construção de uma 
sociedade e de um mundo melhores, 
mais humanos e justos.

Acção unitária – convergência 
na acção
O SPRC não se desliga dos espaços uni-
tários e de luta convergente em que tem 
estado, justamente, implicado. Assim, 
em 2018, prosseguirá a sua empenhada 
participação no quadro da FENPROF 
na qual, reconhecidamente, tem uma 
intervenção muito importante. Reco-
nhecendo a necessidade e o interesse 
de um espaço de afirmação e luta por 
objectivos comuns dos trabalhadores 
da administração pública, o SPRC irá 
manter a participação e o empenho no 
trabalho e nas lutas desenvolvidas no 
quadro da Frente Comum dos Sindica-
tos da Administração Pública (FCSAP), 
propondo, ao mesmo tempo, melho-
rias de organização e funcionamento 
desta estrutura. O SPRC irá manter a 
consciência e o empenho, naturais e 
necessários, na acção e nas lutas no 
âmbito da CGTP-IN, quer a partir das 
seis uniões distritais de sindicatos da 
região, quer no quadro nacional, nos 
órgãos de direcção da central e em 
frentes de trabalho e organismos em que 
tem participado; tanto ou mais do que 
isso, será óbvio o empenho do SPRC 
na mobilização dos trabalhadores que 
representa para a convergência com 
todos os outros nos grandes embates 
político-sindicais que vão ter lugar em 
2018.

E porque é justo o reconhecimento 
da valia da actividade do SPRC em 
defesa dos educadores, professores 
e investigadores, mas também porque 
essa é uma necessidade para o reforço 
da representatividade e para a criação 
de condições para a acção e a luta 
sindicais, o SPRC irá dar, em 2018, 
uma particular atenção ao crescimento 
da sindicalização. Para valorizar os do-
centes e os investigadores, para termos 
mais força para exigirmos a resolução 
dos problemas, todos/as precisamos de 
um SPRC ainda mais forte! 
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RELATÓRIO E CONTAS

Balanço individual – Dezembro de 2017 
                      2017                      2016
 Até mês 13 Ano Completo
Activo  
Activo não Corrente
Activos fixos tangíveis 1 068 898,83 942 879,43
Outros Activos Financeiros 196 000,00 180 000,00
 1 264 898,83 1 122 879,43
Activo Corrente  
Clientes (3 730,29) 6 909,41
Estado e outros entes públicos  1 091,85
Outras Contas a Receber 17 015,83 24 062,05
Caixa e Depósitos Bancários 225 636,37 329 878,46

 238 921,91 361 941,77

Total do Activo 1 503 820,74 1 484 821,20

Capital Próprio e Passivo  
Capital Próprio:  
Capital realizado 1 094 686,41 1 045 122,08
Outras Reservas 192 664,68 192 000,00
 
 1 287 351,09 1 237 122,08
Resultado Liquido do Período 21 458,22 49 564,33
 1 308 809,31 1 286 686,41

Total do Capital Próprio 1 308 809,31 1 286 686,41

Passivo
Passivo corrente
Estado e outros entes públicos 42 939,48 24 612,73
Financiamentos obtidos  806,65
Outras contas a pagar 152 071,95 172 715,41
 
 195 011,43 198 134,79
 
Total do Passivo 195 011,43 198 134,79
 
Total do Capital Próprio e do Passivo 1 503 820,74 1 484 821,20

Demonstração individual dos resultados por naturezas (Dezembro 2017)

Rubricas                        
 2017 2016
Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados 1 850 051,30 1 861 875,55
 
Fornecimentos e serviços externos (612 820,03) (597 729,96)
Gastos com pessoal (849 507,46) (800 928,95)
Outros gastos e perdas  (307 959,43) (306 862,00)
  
Resultados antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos 79 764,38 156 354,64

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (57 821,05) (105 607,20)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 21 943,33 50 747,44
Juros e gastos similares suportados (2 681,37) (2 438,32)
Resultados antes dos impostos 21 458,22 49 564,33
 
Resultado liquído do período 21 458,22 49 564,33

Exercícios
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PROJECTO DE ORÇAMENTO 2018

PROPOSTA
DESPESAS

1 894 109,88

Serviços Especializados 131 471,33

Serviços Especializados 126 971,33

Jornais, Revistas e Rádio 1 500,00

Região Centro Informação 7 500,00

Material de Publicidade 50 000,00

Manutenção Página WEB 1 500,00

Licenças Software (FileMaker, Sage, Panda, etc) 6 100,00

Vigilância e Segurança 1 700,00

Honorários Colaboradores 9 000,00

Conservação e Rep. Equip. Transporte 22 221,33

Conservação e Rep. Equip. Básico 15 850.00

Conservação e Rep. Edifícios 10 000,00

Outros Conservação e Reparação 1 600,00

Materiais 40 000,00

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 2 500,00

Livros e documentos técnicos 650,00

Material de Reprografia 15 000,00

Material de Escritório – Consumíveis 17 000,00

Material de Escritório - Outros 4 500,00

PCs e Material Eletrónico 5 000,00

Equipamentos de Escritório 1 000,00

Energia e Fluidos 39 300,00

Electricidade 21 500,00

Gasolina 100,00

Gasóleo 14 000,00

Gás 200,00

Água 3 500,00

Deslocações, Estadas e Transportes 2 230,00

Despesas Alimentação - Pessoal 200,00

Despesas Transporte Eventuais 250,00

Outras Despesas Transporte - IVA Não Dedutivel 30,00

Transporte de Mercadorias - Impressos 1 750,00

Serviços Diversos 41 907,35

Aluguer Viaturas 500,00

Rendas e Alugueres 30 000,00

Leasing - Grenke 7 497,47

Bebedouro 550,00

ALD - Veiculo 02 -TA-75 3 359,88
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Correio 63 300,00

Correio - Coimbra Sede SPRC 55 000,00

Correio - Aveiro 250,00

Correio - Covilhã 1 250,00

Correio - Coimbra 200,00

Correio - Guarda 200,00

Correio - Leiria 1 500,00

Correio - Viseu 4 250,00

Correio - C. Branco 250,00

Correio - Figueira da Foz 100,00

Correio - Douro Sul 100,00

Correio - Seia 50,00

Comunicações Operadoras 37 926,23

PT Empresas

PT Viseu 641,52

PT Geral 6 000,00

PT Aveiro 388,65

PT Leiria 354,00

PT Seia 224,28

PT Covilhã 224,28

PT C. Branco 239,82

PT Guarda 359,40

PT Figueira da Foz 224,28

Vodafone

Vodafone  - Banda Larga 2 100,00

Vodafone  - Geral 16 250,00

NOS

NOS - Praça República 1 350,00

NOS - Geral 4 800,00

NOS - Sede Regional 1 200,00

NOS - Leiria 960,00

NOS - Guarda 650,00

NOS - Lamego 460,00

Aquisição Telemóveis 1 500,00

Seguros 12 551,14

Seguros - Automóveis - Frota 5 750,00

Seguros - Manutenção de equipamento 550,00

Seguros - Sedes Multi-Riscos 2 000,00

Seguro - Acidentes Pessoais 4 251,14
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PROJECTO DE ORÇAMENTO 2018

Actividade Sindical 128 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões DD 10 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões Escolas / Agrupamentos 10 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões Regionais de Sector 2 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões FENPROF 1 000,00

Desp. Activ. Sind. - Plenários e Manifestações 41 000,00

Desp. Activ. Sind. - Encontros/Seminários/Conferências 5 000,00

Desp. Activ. Sind. - Activ. Culturais e Recreativas 1 500,00

Desp. Activ. Sind. - Portagens e Parqueamentos 15 000,00

Desp. Activ. Sind. - Outras Reuniões 3 500,00

Desp. Activ. Sindical - Combustiveis 21 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões Departamento 1 000,00

Desp. Activ. Sind. - Despesas de Formação 5 000,00

Comemorações 25 de Abril 1 000,00

CGTP/Frente Comum 5 000,00

35º Aniversário do SPRC 6 000,00

Limpeza, Higiene e Conforto 16 600,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Material Limpeza 7 000,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Serviços Limpeza 7 100,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Outros Serviços 2 500.00

Outros 3 200,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Pagam. Condomínio 1 200,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Jornais e Revistas 500,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Outros 1 500,00

Outros Serviços - Apoio aos Sócios 166 427,75

Serviços Jurídicos - Honorários Advogados 153 427,75

Serviços Jurídicos - Despesas de Justiça 10 000,00

Serviços Jurídicos - Deslocações a Tribunais - Processos 3 000,00

Gastos com o Pessoal 869 200,71

Ordenados 559 667,90

Remunerações Órgãos Sociais 11 066,88

Subsidio Férias 48 386,11

Subsidio Natal 48 396,11

Subsídio de Alimentação 45 815,00

Encargos com o Pessoal 154 024,23

Encargos com Órgãos Sociais 1 844,48

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doença 6 100,00

Seguros de Acidente de Trabalho 4 000,00

Medicina no Trabalho 2 100,00
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Outros Gastos com o Pessoal 1 000,00

Diferenças Baixas de Caixa 1 000,00

Outros Gastos e Perdas 15 116,63

Impostos - IVA 11 500,00

Imposto de Selo 50,00

IUC 1 600,00

IMI 1 466,63

Taxas 500,00

Outros 299 013,78

Donativos 1 500,00

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - FENPROF 167 317,80

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - CGTP-IN 92 307,84

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Aveiro 4 430,78

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - C. Branco 3 803,08

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Coimbra 12 369,25

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Guarda 2 658,47

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Leiria 5 538,47

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Viseu 8 123,09

Comparticipações MSU - Quotização Beira Serra 65,00

Multas e Penalidades Não Fiscais 300,00

CPPC 600,00

Gastos e Perdas de Financiamento 2 800,00

Juros Suportados - Encargos Transf. Quotas 2 700,00

Juros Suportados - Emp. Sede e Delegações 100,00

Financiamentos obtidos 22 464,96

Empréstimo Skoda Rapid (06-PD-51) 4 609,00

Skoda Roomster 41-NS-86 (276,00x12) CB 3 312,00

Skoda Roomster 35-MB-55 (277,00 x11) Covilhã 3 047,00

Skoda Fabia 97-QC-19 (302,10x12) DDG 3 583,08

Skoda Fabia 69-RO-81 (371,00 x 12) DDLeiria 4 409,88

Skoda Fabia 98-OJ-27 (292,00 x 12) Lamego 3 504,00

RECEITAS
1 894 109,88

Quotização 1 846 157,16

Reposição verbas FENPROF 30 000,00

Plenários/Manifestações 1 000,00

Contencioso/Notariado 10 000,00

Juros 2 500,00
Outras receitas 4 452,72
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Devem dirigir-se ao SPRC e solicitar 
apoio jurídico para repor a legalidade 
e ver corrigidos os valores salariais 
correspondentes.

A Secretaria-Geral do MCTES emi-
tiu o seguinte esclarecimento que não 
é alheio à intervenção que, devido a 
duas queixas apresentadas pelo SPRC, 
a Provedoria de Justiça teve junto da 
reitoria da Universidade de Coimbra e, 
certamente, junto do ME (ver quadro).

Esta proporcionalidade deverá ve-
rificar-se sempre em razão do número 
de horas atribuídas aos co ntratos em 
tempo integral/dedicação exclusiva (que 
podem ser inferiores a 9 até ao mínimo 
de 6, não sendo, contudo, essa a prática 
na generalidade das universidades). No 
caso da reitoria da UC, verifica-se que 
está mais interessada em fazer uma 
gestão ilegal e, por isso, incorrecta de 
dinheiros públicos, optando por reduzir 
as condições de trabalho e de vida dos 
seus docentes, justificando, inadmissi-
velmente, a decisão ilegal com o motivo 
do contrato, distinção que os estatutos 
de carreira não fazem, pelo que incorre 
em grosseira ilegalidade.

O SPRC/FENPROF desde o primei-
ro momento que não pactua com esta 
situação e, a este propósito, numa das 
edições da sua revista publicou um texto 

Professores com contratos  
em tempo parcial

esclarecedor de um dos seus consultores 
jurídicos (Henrique Bartolomeu Fonseca), 
de que se republicam alguns trechos.

“os docentes do ensino superior estão 
sujeitos a um período normal de trabalho 
semanal igual ao da generalidade dos 
trabalhadores em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas (cfr. 
Lei n.º 18/2016, de 20-06, que definiu 
as 35 horas de trabalho como limite 
máximo semanal dos períodos normais 
de trabalho) para o desempenho de 
todas as suas funções docentes (cfr. 
respectivamente artigos 2ºA, 3º e 8º 
do ECPDESP e 4º e 5º e 8º do ECDU), 
residindo a especialidade dos horários do 
superior no facto de tais normas definirem 
limites de horas semanais de serviço 
de aulas. Fixando-se no artigo 34º nº5 
do ECPDESP um limite máximo de 12 
horas e um limite mínimo de 6 horas e 
no artigo 71º nº1 do ECDU, num mínimo 
de seis horas e num máximo de nove.

(…) Por outro lado – ao contrário do 
que é prática corrente nas instituições 
de ensino superior – tais limites ao nú-
mero de aulas semanais são os únicos 
legalmente previstos e permitidos nos 
referidos estatutos. Não se fazendo nos 
mesmos qualquer distinção, no que toca 
ao horário de trabalho, entre docentes 
de carreira ou docentes convidados. (…) 

Nos termos do artigo 8º do ECDU os 
“professores visitantes e os professores 
convidados desempenham as funções 
correspondentes às de categoria a que 
foram equiparados por via contratual.” E 
os assistentes e leitores são igualmente 
docentes para o efeitos dos artigos 4.º, 
63.º, 68º e 71º do ECDU.

 Não podem as instituições de en-
sino superior tratar de forma mais des-
favorável os docentes especialmente 
contratados a tempo integral apenas 
por ser diferente a natureza do vinculo, 
sob pena de se verificar uma discrimi-
nação sem qualquer razão objectiva 
e apenas assente em tal diferença de 
vinculo (em clara violação do Principio 
da não discriminação previsto no artigo 
4º do acordo-quadro anexo à Directiva 
1999/70/CE do Conselho). Da mesma 
forma que um docente convidado a 
tempo parcial não pode ter tratamento 
menos favorável que um docente a tempo 
integral, imperando aqui “...o princípio 
da equiparação do trabalhador a tempo 
parcial ao trabalhador a tempo completo 
e o princípio da proporcionalidade em 
matéria remuneratória — que constituem 
expressão do princípio da não discrimi-
nação consagrado na cláusula 4.” do 
acordo-quadro relativo ao trabalho a 
tempo parcial, anexo à Diretiva 97/81/
CE, do Conselho..”[1].

 (…) Está subjacente uma neces-
sidade de previsibilidade e controlabi-
lidade, não resultando de tal exigência 
uma qualquer possibilidade das partes 
contraentes fixarem o tempo de traba-
lho a tempo parcial sem respeito pelos 
critérios legais de comparabilidade e 
proporcionalidade (vide artigos 153.º nº 
1 al. b), 154º nºs 2 e 3 al. a) do Código 
do Trabalho, para os quais remete o 
artigo 68º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas) em relação à duração 
e limites legalmente impostos ao contrato 
a tempo integral.”

SE as reitorias presidências dos poli-
técnicos não corrigirem os contratos em 
tempo parcial firmados com os docentes 
estarão sujeitas a intervenção judicial por 
parte do Ministério Público e jurídico-
-administrativa com a intervenção da 
Inspecção-Geral de Educação e Ciência.

Por isso, os colegas que queiram 
ver corrigida a sua situação, facilmente 
verificável, designadamente através 
do quadro acima divulgado, deverão 
dirigir-se ao SPRC a fim de obterem o 
apoio jurídico necessário. Relativamente 
ao ensino superior politécnico, apenas 
há que garantir esta proporcionalidade 
tomando como referência o número 
máximo de horas lectivas atribuídas 
em cada IESP (por norma, 12 horas). 

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

Percentagem dos contratos Número de horas de aulas
100% 9
90% 8,1
80% 7,2
70% 6,3
60% 5,4
50% 4,5
40% 3,6
30% 2,7
20% 1,8

ENSINO SUPERIOR
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E m 16 de Fevereiro, docentes, trabalhadores 
não docentes e investigadores (bolseiros e 
não bolseiros) da Universidade de Aveiro 
concentraram-se junto à respectiva reitoria em 

protesto contra a posição que esta tem assumido 
no âmbito do PREVPAP, programa, alegadamente, 
criado para regularizar vínculos precários. Compor-
tamento que vem aliá, a ser aquele qiue é adoptado 
pela generalidade das instituições de ensino superior.

Esta iniciativa do SPRC, ABIC e STFPSZC 
surge na sequência da posição defendida pelos 
representantes da Universidade de Aveiro na CAB-
-CTES, comissão que analisa os requerimentos 
dos trabalhadores com vínculos precários de ins-
tituições dependentes do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). A reitoria da 
UAv tem procurado que os processos não tenham 
resposta e análise desta CAB por considerar que 
não se enquadram nos objectivos do PREVPAP, 
não reconhecendo, assim, que correspondem a 
necessidades permanentes da instituição, o que 
não é verdade, como se constata pelas análise das 
situações em causa.

Também na Universidade de Coimbra a situação 
segue o mesmo rumo, pelo que os trabalhadores 
da UC estão já a preparer um Protesto no próximo 
dia 6 de Março, junto à Porta Férrea.

Esta posição, assumida também por outras 
instituições e perante a qual os representantes do 
Governo revelam uma total subordinação (retirando 
conteúdo e sentido ao próprio PREVPAP), merece 
forte repúdio e contestação por parte de quem tem 
dado o seu melhor, ao longo de anos, à instituição 
e, agora, pode simplesmente vir a ser empurrado 
para fora.

Durante estes protestos tem sido posta à vota-
ção uma Moção que é, depois, entregue na reitoria 
respective e enviada para o MCTES. 

Mário Nogueira fez uma muito bem porme-
norizada intervenção sobre a situação, alertando 
para a necessidade de que nas outras instituições 
de ensino superior do país, em particular das 
Universidades, caso se confirma tendência se-
guida designadamente pela UAv, os docentes e 
investigadores saiam à rua, protestem, defendam 
os seus direitos e denunciem a fraude que é, à 
margem, por exemplo, do que defende o direito 
comunitário, manter trabalhadores com contratos 
precários, explorando-os em relação aos seus ho-
rários de trabalho, desvalorizando os seus salários 
e retirando-lhes o direito à estabilidade de emprego 
com contratos de miséria, em muitos casos. 

Pela regularização dos vínculos:  
Moção aprovada e entregue  
na Reitoria
Docentes, trabalhadores não docentes e investigadores  
em Protesto na Reitoria da Universidade de Aveiro  
e na Universidade de Coimbra

ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA
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SERVIÇO PÚBLICO DIVULGAÇÃO

A Comissão Executiva do Sindi-
cato dos Professores da Re-
gião Centro (SPRC), reunida 
no dia 19, decidiu enviar uma 

forte saudação à jornada de luta que 
decorreu no dia 23 de Fevereiro.

Considerando:
•  A clamorosa degradação do 

serviço postal de que todos somos 
testemunhas, primeiro inserida na 
estratégia para a privatização dos 
CTT, depois como resultado desta 
privatização, degradação que está a 
ser muito sentida pela população em 
geral, mas também por organizações 
como este Sindicato, cuja acção é 
exigente em termos de comunicações;

• O evidente desrespeito pelas 
populações revelado pela adminis-
tração e pelos detentores do negócio 
dos CTT, centrados na obtenção de 
dividendos e não no serviço público, o 
que, sendo particularmente grave nos 
casos de maior fragilidade social ou 
isolamento, atinge também importan-
tes sectores de actividade e acarreta 
consequências muito negativas para 
o desenvolvimento do território;

• O desvirtuamento da missão dos 
CTT, face à prioridade que está a ser 
dada a outras actividades que, funda-
mentalmente, servem estratégias de 
negócio e se afiguram potencialmente 
mais lucrativas para os accionistas 
da empresa;

Saudamos a jornada de luta 
de dia 23 de Fevereiro
Pela defesa do serviço público e universal dos Correios
Pelo controlo público dos CTT
Pelos direitos dos seus trabalhadores

• A desvalorização dos traba-
lhadores dos CTT promovida pela 
administração, na qual se inclui a 
massiva extinção de serviços e postos 
de trabalho, a crescente precarização 
e externalização de relações de tra-
balho, a perda de direitos, e, mesmo, 
situações que configuram assédio 
moral sobre os trabalhadores;

• A inaceitável perda de receitas 
para o Estado pela qual são res-
ponsáveis os mentores políticos da 
privatização dos CTT e os accionistas, 
actuais beneficiários desta opção 
política;

• A escandalosa distribuição de 
dividendos, mesmo adiantada em 
relação à sua realização, em detri-
mento dos necessários investimentos 
na manutenção e melhoria do serviço 
público postal;

A Comissão Executiva do SPRC 
saúda e expressa a sua solidariedade 
com a jornada de luta que hoje se 
realiza e, em convergência com os 
seus objectivos, afirma a urgência da 
reversão da privatização dos CTT: os 
Correios devem ser a garantia de um 
importantíssimo serviço público; como 
tal, e como a realidade demonstra de 
forma concludente, devem estar sob 
o efectivo controlo público. 

Coimbra, 23 de Fevereiro de 2018
A Comissão Executiva do SPRC

VIsto de Coimbra –  
Os Jesuítas Entre Portugal  
e o Mundo
15 de Setembro de 2017  
a 18 de Março de 2018

A exposição Visto de Coimbra – os Je-
suítas entre Portugal e o Mundo tem o 
seu foco sobre a Companhia de Jesus, 
que ocupou os espaços onde hoje está 
instalado o Museu da Ciência da UC, 
coincidindo com um momento de impacto 
mediático da Companhia, seja pelo filme 
Silêncio de Scorcese, pelas descobertas 
recentes de documentação na Sé Nova 
de Coimbra, ou pela visita a Portugal do 
primeiro Papa jesuíta de sempre.

Os objetos das coleções do Museu 
da Ciência, em particular da coleção 
etnográfica, ilustram o contexto religioso, 
social e cultural com que os jesuítas se 
confrontaram na sua vertente de evan-
gelização. Livros, manuscritos e outra 
documentação pertencem aos acervos 
do Arquivo da UC e da Biblioteca Geral 
da UC. Alguns tesouros jesuítas relevan-
tes foram solicitados a outras entidades: 
o Centro Hospitalar da Universidade de 
Coimbra, o Museu Nacional de Machado 
de Castro, a Diocese de Coimbra, a 
Confraria da Rainha Santa, a Comuni-
dade do Noviciado do Santo Nome de 
Jesus. Estão ainda em exibição objectos 
de colecções particulares gentilmente 
cedidos por Louzã Henriques, Carlos 
Nabais Conde, Maria do Rosário Martins 
e Eugénio Maia do Amaral. 

Venho De Longe – Aves 
Migratórias  
De 5 de Dezembro  
a 29 de Abril de 2018

Esta exposição combina ilustração 
científica com exemplares de aves em 
taxidermia pertencentes ao acervo do 
Museu da Ciência da UC. 

A ideia surgiu de conjunto de ilus-
trações de aves migratórias da autoria 
de Joaquim Vicente (Universidade de 
Coimbra) que agora surgem encenadas 
em forma de voo, contracenando com 
aves da colecção de zoologia. 
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FESTIVAL AR (Cantanhede)
TerraTorga (M6) 
10 março, 15h espetáculo + 16h 
oficina
Criação: Leonor Barata
Interpretação: Isabel Craveiro, João 
Santos e Margarida Sousa
Ambiente Sonoro: Rui Capitão
Desenho de Luz: Jonathan Azevedo
Figurinos: Isabel Craveiro e Leonor 
Barata

Mais do que dramatizar os contos de 
Torga ou recriar fielmente os ambientes 
que ele nos transmite, pensámos ser 
interessante construir este espectáculo 
procurando as pontes que podem ser 
estabelecidas entre este autor, a sua 

Esta é a história de um instante, um 
segundo, uma fractura do tempo, esta 
é a história do momento em que tudo 
saltou, tudo voou, tudo desapareceu. 
Mas não há final sem início, nem início 
sem final e como em todas as histórias 
não há protagonista sem aventura nem 
aventura sem acidente. Sabem que saltar 
é voar e aterrar é chegar. Sabem que ao 
olhar para cima olhamos para trás e que 
o tempo nunca é uma coisa linear, como 
uma linha nunca é uma linha se não uma 
sucessão de acontecimentos, e disso, dos 
acontecimentos iremos falar. Agora sigam-
-me, sem medo e sem pausa, atirem-se 
para o vazio do voo e deixem-me levar 
a mochila da aventura. Vamos!

OFICINA
crianças dos 6 aos 8 anos
60min, lotação máxima: 25

A partir do universo do Asas de Papel, 
um espectáculo pensado a partir de livros 
abertos e cenografados, iremos fazer e 
criar pequenos teatro com estes livros e 
outros que poderão surgir nesta oficina. 
Uma oficina onde as artes plásticas, 
cénicas e o teatro físico jogaram numa 
mesma equipa. 

Sábados para a infância  
no TCSB
No âmbito da programação externa que 
organiza e acolhe no Teatro, a companhia 
tem desenvolvido o projecto “Sábados 
para a infância no TCSB”desde Janeiro 
de 2015, oferecendo todas as semanas 
propostas artísticas para os mais novos 
e para as famílias da cidade.

Propositadamente, as propostas são 
diversificadas quanto às expressões ar-
tísticas e incluem teatro, dança, música, 
ilustração, pintura, cinema, animação, 
literatura, entre outras. São igualmente 
diversificadas quanto aos formatos (es-
pectáculos, oficinas, leitura de contos) e 
quanto às faixas etárias a que priorita-

obra e as paisagens que evoca 
e a nossa construção enquan-
to indivíduos e artistas. Mas 
mais importante, consideramos 
fundamental a partilha dessas 
imagens e reflexões com o nos-
so público. Assim partimos do 
universo dos escritos de Miguel 
Torga para criar um espectáculo 
não narrativo que convoca esse 

mesmo universo, tanto na sua relação 
com a paisagem como na evocação 
de alguns elementos que acabam por 
ser representativos da nossa realidade 
enquanto país.

FESTIVAL AR (Coimbra)
Asas de Papel (M3) 
5 março, 15h espetáculo + 16h 
oficina
Encenação: Ainhoa Vidal
Composição Musical: Pedro 
Gonçalves
Cenografia e adereços: Carla Martínez 
e Ángel Ruíz Orozco
Desenho de Luz: João Cachulo
Figurinos: Ainhoa Vidal
Interpretação: Ainhoa Vidal e Pedro 
Gonçalves

riamente se destinam – dos 4 meses à 
adolescência, incluindo naturalmente os 
adultos que acompanham as crianças.

O projecto conta com a cumplicidade 
de um conjunto de artistas de Coimbra, 
todos com percursos e obras reconhe-
cidos a nível nacional: a ilustradora Ana 
Biscaia (Prémio Nacional de Ilustração 
em 2015), o projecto musical Talegui-
nho, de Catarina Moura e Luís Pedro 
Madeira (ela a voz da Brigada da Victor 
Jara e membro do grupo Segue-me à 
Capela; ele intérprete e compositor da 
banda Pensão Flor, entre várias outras), 
a designer Joana Monteiro, a bailarina e 
coreógrafa Leonor Barata, a compositora 
e intérprete Vânia Couto. Deste “núcleo 
central” de artistas fazem ainda parte 
a animadora sócio-educativa Cláudia 
Sousa (responsável pela iniciativa “Flo-
res de Livro – leitura de contos para a 
infância”, com a qual tudo começou e 
que se mantém até hoje), o cenógrafo e 
construtor e manipulador de máscaras 
e marionetas Delphim Miranda (refe-
rência para várias gerações de artistas 
portugueses nos últimos 30 anos) e os 
próprios membros d’A Escola da Noite, 
com destaque para a actriz Maria João 
Robalo e para a figurinista e designer 
Ana Rosa Assunção.

Costurar cantigas e histórias:  
o “clássico” do Taleguinho
A encerrar este ciclo especial, o clás-
sico dos Sábados para a Infância, 
que estreou no TCSB há precisa-
mente três anos e que desde então 
não tem parado de encantar miúdos 
e graúdos. O Taleguinho, de Catarina 
Moura e Luís Pedro Madeira, volta a 
apresentar o espectáculo “Costurar 
cantigas e histórias”, que proporciona 
o contacto com a música tradicional 
portuguesa, através de um alinha-
mento que inclui canções, histórias 
e lengalengas, contadas e cantadas. 
Cada apresentação é uma experiência 
de cumplicidades, onde os sons, as 
palavras, os gestos, as imagens e os 
silêncios a todos surpreendem.

Depois da sessão para o público 
familiar, marcada para 10 de Março, 
Sábado, às 11h00, as duas sessões para 
creches e escolas do primeiro ciclo terão 
lugar na manhã de dia 12, Segunda-feira, 
às 10h00 e às 15h00.

As sessões para escolas destes 
três espectáculos realizam-se mediante 
marcação prévia, que deve ser feita 
pelos contactos habituais do Teatro da 
Cerca de São Bernardo: 239 718 238 / 
966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Nos termos da alínea c) e d) do Artigo 40.º dos Estatutos do Sindicato dos 
Professores da Região Centro, convoca-se a Assembleia Geral Ordinária  
de Sócios, para o dia 19 de Março de 2018, pelas 17h00, 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 2017.
3. Discussão e aprovação do Plano de Acção e do Orçamento para 2018.
4. Outros assuntos de interesse.

Coimbra, 30 de Janeiro de 2018 

Assembleia Geral de Sócios

Convocatória

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Maria Graça Gonçalves Pedrosa Oliveira)

Sindicato dos Professores  
da Região Centro


