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Desemprego e precariedade
Privatização

Cortes salariais e nas carreiras
Agravamento dos horários

Mais alunos por turma
Destruição curricular

Encerramentos e fusões
Empobrecimento
Subfinanciamento

Ensino Superior
CONTRA  

A PRECARIEDADE, 
PELO EMPREGO!

…que podemos corrigir!

Uma herança

CONCENTRAÇÃO
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Luta exemplar dos trabalhadores  
da Escola Profissional Beira Aguieira

Os trabalhadores (docentes, formadores 
e pessoal não docente) da Escola Pro-
fissional Beira Aguieira vivem situações 
de extrema precariedade e instabilidade, 

que se têm traduzido, nos últimos tempos, em 
atrasos salariais consecutivos.

Neste momento estão com quatro salários 
em atraso e no final de Março serão cinco, caso 
a situação não seja entretanto resolvida.

É num quadro de constante instabilidade pro-
fissional e de grande incerteza face ao futuro que 
estes trabalhadores, que tanto têm contribuído, 
com o seu trabalho, dedicação e empenho para 
o desenvolvimento da escola e dos alunos que a 
têm frequentado, têm exercido a sua actividade. 
Se por um lado, o seu sacrifício e brio profissio-
nais têm garantido o regular funcionamento da 
escola, por outro, esta situação está a originar 
consequências muito negativas no plano da 
motivação e do investimento na profissão, com 

prejuízo da qualidade e da eficácia das activi-
dades destes trabalhadores. 

Por isso, fartos de promessas vãs e de 
silêncios por parte da Direcção e Gerência 
da Escola, resolveram lutar e reivindicar o 
pagamento dos salários a que justamente têm 
direito. Apoiados na sua luta pelo SPRC, CESP 
e STIHTRSC fizeram uma semana de greve de 
9 a 13 de Fevereiro, reuniram com os grupos 
parlamentares, estão a recolher assinaturas de 
solidariedade para com a sua situação junto 
dos cidadãos dos concelhos de Mortágua e 
Penacova. Estas assinaturas serão entregues 
no Ministério da Educação e Ciência, nas Câ-
maras Municipais de Mortágua e Penacova e 
na Assembleia da República. 

Os trabalhadores não desarmam e irão conti-
nuar a sua luta até verem concretizados os seus 
objectivos, nem que para isso tenham que voltar 
a encerrar a escola com a sua acção. 
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EDITORIAL
 Luís Lobo | luis.lobo@sprc.pt

Ao contrário do que seria de prever, 
tendo em conta a evolução que 
se deu na legislação laboral, na 
realidade, o tempo de trabalho 

tende a aumentar, apesar da sua re-
gulamentação estabelecer melhores 
condições de exercício da profissão.

O capitalismo neoliberal, justifica, com 
a necessidade de maior competitividade, 
o alargamento do tempo de trabalho, 
mesmo sem que tal tenha correspondên-
cia nos suportes legais e na contratação 
colectiva. Quer no sector público, quer no 
sector privado, é estrondosamente eleva-
do o roubo anual em horas de trabalho e 
que impede a redução do desemprego. 
Ou seja, o desemprego cresce à medida 
da imposição do agravamento do tempo 
de trabalho.

No ensino, os professores do 1.º ciclo 
viram aumentar a sua componente lectiva 
em mais duas horas e meia por semana 
e os professores dos 2.º e 3.º ciclos e 
do ensino secundário estabilizaram nas 
vinte e duas horas sem redução efectiva 
do tempo de trabalho de contacto com os 
alunos, assistindo-se, por essa via a um 
agravamento do horário que em média 
corresponderá a entre duas e quatro ho-
ras. Já no caso do ensino superior o não 
cumprimento do horário contratualizado 
leva, nalguns casos a um agravamento 
do tempo de trabalho que chega a atingir 
seis ou oito horas semanais.

Ou seja, o Estado português por 
decisão do governo (e não só do último) 
encaixará, por ano, qualquer coisa como 
(para um excesso, em números muito 
redondos, de 7 dias por ano), cerca de 
980.000 dias de trabalho não remunerado 
(para cerca de 140.000 docentes).

Esta é a estratégia para a mega ope-
ração camuflada de assalto aos salários 
e ao emprego.

Se olharmos para há quase um século 
e meio (1886) quando a luta pela redução 
do tempo de trabalho esteve na base de 
um dos maiores e mais significativos 
movimentos com reflexos no desenvolvi-
mento das leis do trabalho — processo, 
aliás, que deu origem à comemoração do 
1.º de Maio – entendemos a importância 
que esta matéria deve ter no desenvol-
vimento de processos reivindicativos.

O tempo de trabalho, a sua regu-
lamentação e adaptação às diferentes 
condições de exercício profissional é 
de extrema actualidade e deve estar no 

O problema do tempo de trabalho

A luta é a resposta para escaparmos 
à ditadura do tempo

centro das preocupações dos trabalha-
dores. Deve ser uma preocupação dos 
Estados e deve exigir a todos nós um 
combate sem tréguas.

No entanto, nestas contas pesam 
ainda outras varáveis que não podem ser 
menosprezadas: horas extraordinárias 
não pagas, trabalho não declarado e 
tempo de trabalho a custo zero como, 
criminosamente, já se encontra, por 
exemplo, no ensino superior.

A luta pelo cumprimento da legislação 
sobre tempo de trabalho é fundamental 
e pode ser a base para a resolução de 
um dos maiores problemas das socie-
dades ditas “modernas” e nalguns casos 
até apelidadas de “desenvolvidas”— o 
desemprego. 

A anulação do excesso de horas lecti-
vas a que os doentes estão sujeitos (para 
não falar de todo o excesso de trabalho 
não visível e que envolve preparação de 
aulas e materiais, investigação, formação, 
avaliação de alunos, coordenação da 
atividade docente com os seus pares, 
etc, etc, etc), poderia corrigir o défice 
de professores a trabalhar nas escolas. 
Na educação pré-escolar e nos ensinos 
básico e secundário poderia permitir a 
criação de mais 6.000 postos de traba-
lho imediatos (correcção do excesso de 
tempo de trabalho de 7 dias e meio por 
ano, por professor) e no ensino superior 

(correcção do excesso de tempo de 
trabalho de 5 dias e meio por ano, por 
professor) mais 1500 postos de trabalho 
imediatos.

Como Raquel Martins escreve no 
Público de 5 de Março, p.p.,“Como es-
capar à ditadura do tempo?”. 

Avançando uma resposta, sugeriria 
que continuemos a acção iniciada há 
quase 150 anos, em Chicago, quando 
milhares de trabalhadores se manifesta-
ram pelas oito horas diárias e pelo tempo 
de descanso, a que agora devemos 
acrescentar: Pelo direito ao emprego! 

A luta pelo cumprimento da 
legislação sobre tempo de 
trabalho é fundamental e pode 
ser a base para a resolução de 
um dos maiores problemas das 
sociedades ditas “modernas” e 
nalguns casos até apelidadas de 
“desenvolvidas”— o desemprego. 
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EM DESTAQUE
 Mário Nogueira (Coordenador do SPRC)

ANO DE ELEIÇÕES
O ano 2015 será de grande comple-

xidade, pois acaba a Legislatura 
e haverá eleições. Uma coisa 
decorre da outra, é verdade, 

mas uma impõe o que a outra não per-
mite que se assuma. [i.e.] O final da 
Legislatura obriga o governo a avançar 
com as medidas que constam da carta 
de compromissos assumidos perante 
a troika, boa parte delas integradas no 
guião da chamada reforma do Estado; 
contudo, por haver eleições, o governo 
tentará fazê-las passar por positivas, 
apesar de serem mais do mesmo, ou 
seja, daquilo que se abateu sobre os 
portugueses nos últimos anos. Como o 
capital não dorme, ele aí estará pronto 
a dar a mão ao governo e/ou a quem 
lhe garanta prosseguir as políticas que 
melhor o servem.

Depois de quatro anos absolutamen-
te arrasadores para a Educação e os 
seus profissionais, com medidas que, 
em tempo oportuno, serão trazidas à 
colação, o governo quer ainda iniciar (já 
que, para concretizar em pleno, não terá 
tempo) a chamada reforma do Estado, 
abrindo caminhos que, em alguns casos, 
procurará que se tornem irreversíveis. A 
municipalização é um desses caminhos.

Descentralização: a lebre que mia…
Sob a capa de uma alegada descen-
tralização em matéria de Educação, o 
governo pretende avançar com proces-
sos de municipalização nas áreas da 
Educação, Saúde, Segurança Social e 
Cultura, conforme consta do Decreto-lei 
n.º 30/2015. Na Educação é onde as 
coisas se encontram mais aceleradas. 
Tivesse podido o governo e os primeiros 
contratos de delegação de competências 
teriam surtido efeito a 1 de janeiro, p.p..

Este processo de municipalização, 
que nada tem a ver com descentralização, 
exceto no discurso governativo, persegue 
três objetivos principais: i) substituir ainda 
mais financiamento público por fundos 
comunitários; ii) esvaziar as escolas de 
competências e impor-lhes novas tutelas; 
iii) privatizar.

Com este processo, o governo dá 
andamento à primeira medida que o guião 
para a reforma do Estado prevê para a 
Educação, se bem que, antes, outra já 
foi concretizada: a aprovação de um 
novo estatuto para o ensino particular 
e cooperativo que, em claro confronto 
com disposições constitucionais, colo-
ca o privado em pé de igualdade com 
o público, designadamente no que se 
refere à distribuição de alunos e turmas, 
ou seja, à organização e distribuição 

da rede escolar dentro dos chamados 
territórios educativos. Depois, o “cheque-
-ensino” e o alargamento dos “contratos 
de associação” com colégios privados, 
medidas que também constam no guião 
que se referiu, farão o resto.

Compreende-se, assim, melhor, por 
que razão os contratos e seus anexos, 
que governo e alguns municípios estão 
em vias de assinar, atribuem à autarquia a 
competência para gerir as matrículas dos 
alunos, organizar a rede escolar dentro 
dos designados territórios educativos 
municipais, aprovar as turmas constitu-
ídas pelas escolas e estabelecer PPP, 
por exemplo, para respostas a alunos 
com necessidades educativas especiais 
ou para a organização de serviços de 
psicologia e orientação.

Associando estas competências i) 
à possibilidade de considerar público e 
privado como uma e a mesma coisa; ii) ao 
chamado “coeficiente de eficiência” pelo 
qual o governo entregará ao município 
50% da verba que este reduziu no finan-
ciamento da educação no seu território; 
iii) à possibilidade de o município poder 
fixar 25% do currículo (base local) que, 
sendo de natureza profissionalizante ou 
vocacional, será pago integralmente por 
fundos comunitários, incluindo docentes 
e técnicos que, por isso, serão recruta-
dos pela câmara (empurrando os dos 
quadros para a mobilidade especial e 
os contratados para o desemprego)… é 
fácil perceber o que o atual governo e os 
partidos que o suportam na Assembleia 
da República reservam, como futuro para 
a Escola Pública, a sua transformação 

numa grande escola profissional de baixa 
qualidade, paga pelo POCH (agora assim 
se chama) e que, quando concluído o 
ensino secundário, vazará os jovens 
em politécnicos que, regressando ao 
tempo do ensino médio, deixarão de 
atribuir graus académicos. Todos re-
cordamos que foi isso que Frau Merkel 
recomendou quando acusou Portugal 
de ter licenciados a mais, ainda que 
a taxa atual esteja a 10% da que se 
regista no seu país.

Mas há muito mais em curso. Da 
PACC a um regime de concursos desqua-
lificado e gerador de profundas injustiças, 
da mobilidade especial ao desemprego, 
da desvalorização do ensino superior à 
morte da ciência, dos cortes nos salários 
ao congelamento das carreiras…

Ainda mais em ano eleitoral, a me-
mória não pode ser curta, tanto mais que 
o governo e a sua maioria parlamentar 
continuam a impor medidas que não 
nos fazem esquecer as anteriores e já 
se começou a ouvir dizer que, conti-
nuando a dívida portuguesa a crescer, 
terão de ser tomadas mais medidas das 
que impedem que ela desça. Não, não 
se trata de uma contradição, é mesmo 
assim: enquanto deixarmos, os agiotas 
continuarão a impor-nos medidas que 
farão com que quanto mais Portugal 
lhes paga mais lhes deve.

Se, cá dentro, há governantes que, 
mesmo com eleições à porta, não dei-
xam de servir aqueles interesses e de 
prosseguir políticas tão negativas para 
todos nós, que fariam se os portugueses 
lhes renovassem o mandato… 

enquanto deixarmos, os agiotas continuarão a impor-nos 
medidas que farão com que quanto mais Portugal lhes 
paga mais lhes deve.
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EM FOCO

 João Louceiro (Membro da Coordenação do SPRC)

A PACC não é e muito menos será um problema  
de outros: é, mesmo, um problema de todos!

Greve ao serviço da PACC 
25, 26 e 27 de Março

O pré-aviso de greve foi apre-
sentado, ainda em Fevereiro, 
pela FENPROF e pelas outras 
organizações sindicais que não 

traíram os professores e a profissão nesta 
importante luta. O MEC agendou a próxi-
ma fase da PACC, teimosamente e não 
obstante o indisfarçável isolamento, para 
os dias 25, 26 e 27 de Março, em pleno 
período das avaliações de final do perí-
odo. Nesses dias, será responsabilidade 
de cada um e de todos nós contribuirmos 
para mais uma machadada, porventura 
definitiva, na estúpida mas perigosíssima 
prova. É de sublinhar que o pré-aviso 
abrange todo o serviço de aplicação da 
PACC mas não obriga, em todo o caso, 
à realização de três dias de greve nas 
escolas que o MEC seleccionou! Havendo 
pré-aviso, cabe a cada professor decidir 
o momento em que entra em greve. E 
isto só tem de acontecer no momento 
em que, por exemplo, convocado para a 
vigilância seja chamado a cumprir esse 
serviço. É só nesse momento que ele 
tem de entrar em greve, pois!

Com o acordo dos sindicatos da UGT, 
a PACC aplica-se directamente a docen-
tes profissionalizados com menos de 5 
anos de serviço. Seria suficiente para con-
gregar a atenção e a intervenção de todos 
os professores e educadores, desde logo 
pelas injustiças e ilegalidades que tem 
produzido e que já prejudicaram milhares 
de colegas (desenganem-se alguns que, 
por exemplo, têm assegurado vigilâncias, 
noutros momentos, justificando-se com 
o interesse dos colegas submetidos à 
PACC). Mas o potencial mórbido da prova 
inventada por Lurdes Rodrigues e tão 
obstinadamente acarinhada por Nuno 
Crato ultrapassa largamente o universo 
directamente implicado; e alastra em 
cada momento em que o MEC retoma 
a sua obstinação!... Por isso, e não, 
exclusivamente, por princípios básicos 
de solidariedade entre profissionais do 
mesmo ofício, o prosseguimento da luta 
contra a PACC é uma responsabilidade 
de todos/as.

Tem sido amplamente denunciado e 
discutido: de sério, a prova nada prova. 
Muito menos faz prova, “para além de 
qualquer dúvida”, das competências e 

conhecimentos necessários para o com-
plexo exercício da profissão que têm de 
ser solidamente lançados, isso sim, du-
rante a formação inicial, de nível superior, 
que todos nós tivemos de percorrer até 
nos profissionalizarmos. São condições 
que, em geral, esperamos desenvolver e 
aperfeiçoar com o exercício da profissão 
e tudo o que ele implica.

No entanto, a PACC e a forma como 
os seus defensores a têm tratado publi-
camente, e.g., Nuno Crato e sua equipa, 
lança perigosas – e maldosas! – suspeitas 
sobre a generalidade dos professores 
e educadores e sobre cada um de nós 
em particular. A alegada necessidade de 
“desfazer dúvidas” sobre as condições 
efectivas para o desempenho de funções 
não estaciona, por muito tempo, à nossa 
porta, entrando só na dos que foram 
vendidos na negociata de 2013, entre 
UGT e MEC. É a formação de todos que é 
gratuitamente desvalorizada, contribuindo 
para a degradação da imagem social do 
docente, e isto não obstante o crescente 
alargamento que se regista da percepção 
do despropósito da medida.

Quando um governo quer atacar 
um grupo profissional – e há governos, 
como este e os que o antecederam, que 
fizeram e fazem isso aos professores –, 
procura descredibilizar e diminuir a sua 
imagem na sociedade. A PACC também 
serve estes objectivos. Veja-se, a este 
propósito, o mal disfarçado gáudio do 
ministro a referir-se, sem rigor nem ho-
nestidade intelectual, aos erros ortográ-
ficos na PACC. Procurou generalizar na 
opinião pública o espanto por um caso, 
se é que ele existiu, de um professor 
com um número inverosímil de erros; 
com a vil manobra, quis justificar a sua 
insistência na prova abjecta, mesmo que 
dela não decorra a resolução de qualquer 
insuficiência que exista em alguns cursos 
para a formação inicial, sobre a qual, 
aliás, competirá ao MEC intervir para a 
resolver nos espaços adequados. (E, já 
agora, falando apenas do que que lhe 
convinha, o ministro não comentou, por 
exemplo, um dos casos de reclamação 
que chegou a um dos Sindicatos da 
FENPROF em que uma colega, a quem 
foram apontados dez erros, constatou que 

tinha… uma gralha no texto. Também é 
de episódios destes que se faz a PACC 
de Nuno Crato…)

A consolidação de um mecanismo 
deste tipo, para além dos nefastos efei-
tos no imediato, abriria um vasto campo 
de perigosas hipóteses que é preciso 
considerar em tempo útil. É de lembrar 
as conhecidas propostas do FMI, num 
relatório produzido para o governo, em 
que a conhecida instituição internacional 
recomendava a utilização de provas para 
seleccionar trabalhadores dos quadros da 
administração pública para serem despedi-
dos  Deverá a generalidade dos docentes 
ficar de braços cruzados a ver no que isto 
dá?! Não estaríamos, ingenuamente, a 
conceder espaço para a consolidação e 
o alargamento deste tipo de instrumentos 
para a mediar exclusões?!

A PACC e o MEC, na sua obstinação 
em a aplicar, estão crescentemente iso-
lados e descredibilizados; os professo-
res e educadores – todos! – é que não 
podem deixar-se descredibilizar! O TAF 
de Coimbra, em sentença proferida em 
Janeiro, vai mesmo mais longe. Declara 
que a consagração da prova no ECD, ao 
tempo de Lurdes Rodrigues, ofendeu 
princípios constitucionais como o da 
segurança jurídica imanente da ideia 
de Estado de Direito Democrático ou o 
da liberdade de escolha da profissão. 
Acusa, mesmo, o Estado de agir em 
abuso e direito ao reconhecer, por um 
lado, competências para as instituições 
de ensino superior formarem cabalmente 
os futuros docentes e, por outro lado, ao 
sujeitá-los ao “exame” em apreço com 
as finalidades por ele invocadas.

A PACC não é um problema de outros. 
É, realmente, um problema de todos nós, 
professores e educadores. Por isso, a 
luta é de todos e não só de alguns. 



Negro é o futuro desenhado pelo governo

Conforme nota informativa emitida 
pela FENPROF, confirma-se que, 
também no ensino superior e na 
ciência, como em toda a Educa-

ção, a prioridade do governo é aplicar as 
medidas previstas no guião da reforma 
do Estado. Se quisermos ser mais espe-
cíficos, uma vez mais, estamos perante 
estratégias que visam substituir financia-
mento do OE por fundos comunitários, 
sendo que estes apontam para que haja 
mais portugueses mais qualificados, 
embora à custa da redução média das 
qualificações. Poderia ainda acrescentar-
-se algo do género, aproveitando a frase 
de senso comum “nem todos podem 
ser doutores”, pronunciada pelo SEES: 
sendo isso verdade, a questão é outra, 
não podem os filhos dos pedreiros es-
tar condenados a serem pedreiros, só 
porque doutores serão os filhos dos 
doutores. É grave o pensamento do 
governo sobre esta matéria, mas mais 
grave ainda é querer pô-lo em prática. 
Percebemos a intenção e o facto de a 
mesma ter sido desmontada na referida 
reunião não agradou a Ferreira Gomes. 

Para o SEES, o atraso de Portugal, 
nomeadamente em relação ao aumento 
de jovens com cursos superiores, deve-
-se ao facto de Portugal não ter ainda 
apostado nos cursos de ciclo curto, 
dando como exemplos de sucesso os Es-
tados Unidos da América e a Alemanha. 
Ou seja, para parte do ensino superior o 
Secretário de Estado reserva diplomas 
sem grau académico para elevar (para 
alemã ver) as taxas de frequência e de 
conclusão neste sector.

Já no que respeita à Ciência, nada 
de novo. O discurso com que se procura 
justificar o que está em curso assenta 
em quatro pilares: a internacionalização, 
a competitividade, o rejuvenescimento 
e as lideranças. Afirmando-se apenas 
técnica, a SEC assume um discurso 
político fundado na mais pura doutrina 
neoliberal, em que não falta, sequer, a 
crítica à estabilidade dos profissionais. 
Entretanto, grassa a insegurança, para o 
que, já se percebeu, a auditoria externa 
encomendada a técnicos internacionais 
pouco ou nada trará de novo

Refiram-se, agora, os sinais dados, 
quer por Leonor Parreira, quer por Fer-
reira Gomes, em relação a cada uma 
das matérias em discussão:

Financiamento
O SEES afirmou que o projeto conhecido 
não passa de uma versão de trabalho 
que alguém fez chegar à comunicação 
social. Que é apenas um documento para 
ser comentado pelos CRUP e CCISP, 
com o objetivo de ser ainda construído 
o diploma legal, o verdadeiro. Afirma o 
SEES que é intenção considerar-se o 
problema demográfico e, simultaneamen-
te, elevar até 50% os jovens com cursos 
superiores. Hoje são 31,5% entre os 30 
e 40 anos, 40% nos de mais de 20 anos, 
pretendendo-se, na próxima década, 
chegar aos 50%. É, pois, a aposta nos 
cursos de ciclo curto – os CTeSP, que 
pretende impulsionar o ensino superior 
politécnico, como a grande solução para 
qualificar os portugueses.

Já quanto ao próprio modelo de fi-
nanciamento, a aplicação do regime que 

será aprovado é para ser progressiva e, 
este ano, não haverá novidades. Não 
procurando retomar níveis de financia-
mento mais próximos da média da União 
Europeia, Ferreira Gomes prefere que, 
ao aumento da frequência no ensino 
secundário, corresponda a oferta de 
mais cursos de ciclo curto e desde logo 
mais baratos. A FENPROF lembrou que 
essa seria a população desviada para 
vias profissionais menos qualificadas e 
segregadas.

A FENPROF defendeu, no entanto, 
a sua participação na apresentação de 
propostas, após a análise do tal docu-
mento que não é projecto, o que fará 
depois 21 de Março, data em que reúne 
o Conselho de Departamento do Ensino 
Superior e Investigação.

Ensino Superior Politécnico
O governo recusa a ideia de que as 
medidas que estão a implementar des-
valorizam e muito menos degradam o 
ensino superior politécnico e defendeu 
que o ensino superior tem de se adaptar 
às “necessidades” do país e é disso que 
se trata. E acrescenta, contraditoriamente 
com as taxas de inscrição verificadas 
este ano (menos de 15%), que a procura 
dos CTeSP é muito elevada. Aproveitou 
para acusar os IP de Lisboa, e Porto 
de estarem a negar às populações das 
maiores cidades do país o acesso a 
cursos de ciclo curto, acrescentando 
que poderemos estar mesmo perante 
uma inconstitucionalidade, pois não há 

FENPROF reuniu com os Secretários de Estado da Ciência e Ensino Superior

ENSINO SUPERIOR E INVESTIGAÇÃO

RCI | 6 março 2015



oferta pública deste tipo de cursos às 
populações. Quem diria que estes gover-
nantes são, afinal, exímios defensores 
da Escola Pública?

Sem tecer muitas considerações, diz 
tudo estar a fazer para levar por diante 
este projecto. Adivinha-se, pois, que 
vem aí o profissional dual em força… 

Consórcios
Não esconde que podem ser de dois 
tipos. Um mais light, como o do norte, 
com o qual se visa a internacionaliza-
ção dos cursos e a melhor gestão das 
candidaturas a fundos comunitários. 
Outro, mais heavy que pode enquadrar 
a centralização da gestão de outras 
responsabilidades, designadamente 
dos próprios recursos. Seja como for 
vai divulgar uma proposta do MEC a 
este propósito, que receberemos, e 
na reunião que se realizará (já antes 
referida) debateremos o assunto. Para 
já, assume que a ideia é muito a de ter 
capacidade para apresentar candidaturas 
aos fundos comunitários e captar alunos 
estrangeiros.

Período transitório
Esta é uma matéria de elevado interes-
se para a estabilidade profissional de 
centenas de docentes para quem este 
ano termina, já, o período transitório. 
Entende o SEES que o tempo dado para 
a conclusão dos graus académicos foi 
suficiente, ignorando a inexistência de 
condições, as entradas em doutoramento 
diferidas no tempo, a falta de condições 
das instituições para a dispensa lectiva 
e o fim dos apoios financeiros. Foi claro, 
por isso, de que dificilmente aceitarão 
o alargamento dos prazos, pelo que 
a luta é fundamental para continuar a 
denúncia pública e a pressão sobre os 
centros de decisão.

Directiva 1999/70/ce, sobre vincu-
lação e remunerações
Tal como com o alargamento do período 
transitório, Ferreira Gomes considera 
que aqui nada há a fazer e que o qua-
dro jurídico português não necessita 
de alterações. Avisámos: voltaremos à 
Provedoria de Justiça em 20 de Março, 
assim como à Comissão de Educação 
e à representação em Portugal da UE. 
No mesmo dia, também, realiza-se uma 
concentração junto ao MEC, onde os 
professores presentes entregarão de-
zenas de requerimentos individuais pelo 
cumprimento da directiva. Disse, então, 
que iria pedir aos juristas que vissem de 
novo o assunto.

Pagamento de compensação por 
caducidade dos contratos
Já quanto ao pagamento das indemniza-
ções a que os docentes têm direito pela 
cessação de contratos, diz desconhecer 
situações em que tal não é feito e que, 
se tivermos conhecimento, deveremos 
fazê-lo chegar ao MEC. Ficou o compro-
misso, pelo que todos os colegas que 
conheçam casos comprovados ou que 
estejam nessa situação deverão fazer 
chegar aos Sindicatos da FENPROF a 
denúncia.

Ciência
A Secretária de Estado da ciência in-
formou a delegação da FENPROF que 
a auditoria/avaliação externa da FCT 
teria início em final de Março ou início 
de Abril, regressando no mês seguinte. 
Os quatro avaliadores internacionais 
(três europeus e um canadiano) são 
de “altíssimo nível” e irão realizar várias 
audições. A FENPROF comunicou que 
também pretende ser ouvida, enquanto 
representantes de investigadores, apesar 
de os auditores não pretenderem ouvir 
sindicatos (informação transmitida por 
Leonor Parreira).

Segundo transmitiu, as verbas co-
munitárias para a Ciência irão duplicar, 
passando dos 564,8 milhões do FP7, 
de 2007 a 2013, para 1.100 milhões do 
programa Horizonte 2020.

Sobre a avaliação das unidades 
contrariou a ideia de ter havido alguma 
irregularidade e exigência excessiva, 
referindo que foi uma avaliação soft e 
que se usassem critérios mais duros, 
como se faz em outros países europeus, 
teria sido uma razia. Já quanto aos pro-
blemas por que passam as unidades de 
investigação, designadamente a falta de 
financiamento adequado, acusou refe-
rindo a acomodação e falta de liderança 
como as causas dos problemas e não o 
modelo de avaliação e de financiamento. 
Para a SEC, não há falta dinheiro para 
financiar projectos chegando mesmo a 
afirmar as CCDR têm fundos disponíveis 
para a ciência. Há, sim, pessoas erradas 
a desenvolvê-los.

Perante esta situação, fica suficien-
temente pintado de negro o futuro do 
ensino superior e da investigação. Da 
parte do governo nada será feito para 
impedir o desemprego em massa, a 
desorçamentação, o subfinanciamento, 
a penúria de recursos e tudo será feito 
para redireccionar o ensino superior 
para uma estruturação de camadas, em 
que o nível mais baixo será ocupado 
pelos CTeSP (no politécnico) e o mais 
elevado em duas universidades topo 
num sistema piramidal, apesar de num 
e noutro subsistemas a precariedade e 
instabilidade continuarem a ser a nota 
dominante. 
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No dia 20 de Março, a FENPROF 
realiza em Lisboa um conjunto 
de iniciativas relacionadas com 
a defesa do emprego no ensino 

superior. Deslocação à Provedoria de 
Justiça, à representação da Comissão 
Europeia em Portugal e, eventualmente, 
à Comissão de Educação Ciência e 
Cultura da Assembleia da República, 
durante a manhã. À tarde, realizar-se-á 
uma concentração de docentes de todo 
o país junto ao MEC.

Decorrente da aplicação dos estatu-
tos de carreira, muitos docentes estão 
prestes a atingir o limite do período transi-
tório aí consagrado. Assim, a maior parte 
termina os 6 anos dessa transitoriedade 
em Setembro/Outubro de 2015, durante 
a qual estavam obrigados a concluir 
doutoramento (no ensino superior poli-
técnico, a prestação de provas públicas 
para professor especialista também tem 
os mesmos efeitos práticos), após o que 
seriam automaticamente integrados na 
carreira em regime experimental. Os 
restantes, terminarão esta transição em 
2016 e 2017.

Perguntar-se-á, como alguns go-
vernantes e presidentes de politécnicos 
querem fazer crer, se 6 anos não são 
suficientes para concluir este processo.

Governantes têem responsabilidades
Respondemos categoricamente que 
sim e que não. Sim, se o governo portu-
guês, cujos actuais titulares estavam na 
oposição e chamaram ao parlamento a 
rectificação dos estatutos de carreira e 
neles incluíram um período transitório, 
muito saudado pelos docentes, tives-
sem cumprido com os seus deveres 
de governantes. Não, porque aqueles, 
agora governantes, não cumpriram com 
uma série de garantias de outros tantos 
direitos dos professores envolvidos.  

Nestes seis anos, despediram pro-
fessores, reduziram contratos e agra-
varam as cargas horárias. Nestes seis 
anos, ao mesmo tempo que puseram 
fim a bolsas de doutoramento, suporte 
básico para quem tem que estudar, 
investigar escrever a sua tese, gastar 
rios de dinheiro e trabalhar, impediram 
os docentes de exercerem o seu direito 
à dispensa lectiva e obrigaram-nos ao 
pagamento absurdo de propinas, por 
um motivo que constitui uma imposição 
legal da revisão estatutária aprovada 
em 2009 e 2010, como aconteceu um 
pouco por todo o país, mas que na nossa 
região atingiu colegas da Universidade 

de Aveiro dos institutos politécnicos 
da região. Preparam-se agora para 
permitir e impulsionar o despedimento 
de mais de um milhar de docentes no 
final de 2015.

Por outro lado, e ao mesmo tempo que 
o fazia (de forma golpista, é certo, porque 
não da forma devida) para os docentes 
que não são do ensino superior, o governo 
mantém-se obstinadamente irredutível 
quanto à obrigatoriedade de aprovação 
da norma travão consagrada no direito 
comunitário (Directiva Comunitária 70/
CE, de 28 de Junho de 1999), com a qual 
está obrigado a definir o direito à passa-
gem à situação de contrato por tempo 
indeterminado e à equiparação salarial 
entre docentes contratados a termo e 
docentes de carreira, que satisfazem 
necessidades permanentes.

Subfinanciamento crónico
A par de tudo isto — e principal causa 
da instabilidade profissional que se vive 
no sector—, o subfinanciamento crónico 
do politécnico (situação mais grave) 

e do universitário pode pôr em causa 
direitos fundamentais como o direito ao 
emprego, à remuneração contratualizada 
e ao horário de trabalho consagrado em 
sede de estatuto de carreira. Esta é uma 
situação inadmissível que, denuncie-se, 
pode, inclusivamente, colocar em causa 
o próprio funcionamento das instituições, 
por falta de verba para pagamento de 
consumos de água, energia, telefones, 
consumíveis, ajudas de custo, desloca-
ções em serviço às empresas no âmbito 
dos estágios curriculares…

A participação de professores nas 
acções a realizar no dia 20 de Março, 
principalmente na concentração que se 
realizará frente ao MEC às 15h00, é fun-
damental — pelo alargamento do período 
transitório e pela aplicação da directiva 
comunitária 70/CE, de 28 de Junho de 
1999, sobre vinculação e remunerações. 

Não basta acção jurídica (que é muito 
importante, é certo). É fundamental a 
intervenção cívica, a participação em ac-
tos públicos de contestação às políticas 
para o sector. É URGENTE AGIR! | LL 

Financiamento. 
Estabilidade. 
Equidade.
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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS 2015

O ano de 2014 fica marcado por 
uma política de continuação do 
ataque aos salários e direitos 
dos professores e todos os tra-

balhadores portugueses e pela opção 
de degradação dos serviços públicos 
com vista à entrega da sua gestão ao 
sector privado. 

No plano salarial, o governo PSD/
CDS não só manteve todos os roubos 
que estavam em curso como aplicou 
uma nova redução salarial que a luta dos 
trabalhadores da administração pública e 
o Tribunal Constitucional derrotaram já a 
meio do ano. Mas, apesar desta importante 
derrota do governo, mantêm-se os cortes 
nos salários impostos desde 2011, a taxa 
extraordinária de IRS e o aumento das 
contribuições para a ADSE e CGA. Já no 
final de 2014, a maioria PSD/CDS decidiu, 
com a aprovação do Orçamento de Estado 
para 2015, manter todos aqueles roubos 
nos salários, reduzindo apenas para 80% 
o corte imposto desde 2011.

A par com este ataque aos salários 
e direitos, o governo deu mais um passo 

para a degradação dos serviços públicos 
e das funções sociais do Estado com a 
aprovação, em 8 de Maio de 2014, da 
resolução sobre a chamada reforma 
do Estado. Aí se apontam os caminhos 
que o governo quer seguir com vista à 
redução do investimento nos serviços 
públicos e na privatização crescente 
da sua gestão. Em concreto, na área 
da Educação, o governo quer mais e 
novos contratos com colégios privados, 
privatizar a gestão das escolas públicas 
através daquilo a que resolveu chamar 
escolas independentes, entregar aos 
municípios e às CIM as escolas, esti-
mulando a redução do financiamento e 
abrindo portas à gestão privada.

Este caminho de degradação dos 
serviços públicos e das funções sociais do 
Estado teve também expressão, no final 
do ano lectivo 2013/2014, no encerramen-
to de mais umas centenas de escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico. A acção e a 
luta das populações organizada com o 
apoio do SPRC impediu a concretização 
de alguns encerramentos de escolas, mas 

o governo impôs a muitas comunidades 
deslocações intoleráveis para as crianças 
para que tenham acesso à Educação nos 
primeiros anos de escolaridade.

No ano de 2014, o SPRC, na se-
quência da decisão da FENPROF, de-
senvolveu um amplo trabalho de recolha 
de assinaturas em petições distritais em 
defesa da Escola Pública. A recolha de 
assinaturas nas escolas, em bancas 
instaladas nas ruas de muitas locali-
dades e via internet levaram à entrega 
na Assembleia da República de várias 
petições com um número de subscritores 
mais que suficiente para obrigar à sua 
discussão pelos deputados. Tratou-se 
de um processo de grande relevo não 
só no plano político, mas também pelo 
seu contributo para que os portugueses 
melhor compreendam a importância da 
Escola Pública e a dimensão do ataque 
de que tem sido alvo por parte de diver-
sos governos.

Em defesa da Escola Pública o SPRC 
desenvolveu também processos de pro-
testo e luta contra a municipalização 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

de Activistas “18 Janeiro e as razões da 
luta” - Marinha Grande 

23 de Janeiro - Cortes brutais nos 
salários - os docentes e investigadores, 
como os restantes trabalhadores da 
administração pública, viram concreti-
zado o roubo prometido em Orçamento 
do Estado.

23 de Janeiro – Plenário Regional 
de professores aposentados – Castelo 
Branco

27 de Janeiro – Plenário Regional 
de professores aposentados – Covilhã

30 de Janeiro – Manifestação Na-
cional de Trabalhadores Aposentados. 
Centenas de professores aposentados, 
oriundos de várias zonas do país, numa 
iniciativa da FENPROF, concentraram-se 
junto à Residência Oficial do Primeiro-
-ministro, em São Bento. Contra os su-
cessivos roubos de que têm sido vítimas. 
Entrega de Caderno Reivindicativo dos 
Educadores e Professores Aposentados.  

Fevereiro - Realização de reuniões 
preparatórias da 4.ª Conferência Nacional 
do 1.º ciclo do ensino básico 

1 de Fevereiro – Jornada Nacional 
de Luta da CGTP-IN  “Manifestação 
Nacional “Contra a Exploração e Em-
pobrecimento”.

4 de Fevereiro – Acção Nacional 
de Luta da FENPROF – Em defesa 
e afirmação da Escola Pública, com 
distribuição de comunicado à população

4 de Fevereiro - Plenário de Sindi-
catos da USDLeiria - Leiria

13 de Fevereiro - Encontro com o 

Um Sindicato com iniciativa!
Janeiro – Realização de reuniões 

preparatórias da 4.ª Conferência Nacional 
do 1.º ciclo do ensino básico.

2 de janeiro – Sobre a “reforma” 
do Estado - FENPROF em comunicado 
denuncia novos cortes no financiamen-
to das escolas públicas (da Educação 
Pré-Escolar ao Ensino Superior) e mais 
apoios aos estabelecimentos do ensino 
particular e cooperativo alegando “con-
cretização da almejada, para a direita 
que governa, reforma do Estado que 
mais não é do que o desmantelamento 
da organização social que hoje temos 
e que corresponde ao conteúdo demo-
crático da Constituição da República 
Portuguesa.”

8 de Janeiro – Plenário de Sindicatos 
da CGTP-IN, em Lisboa

9 de Janeiro – A Comissão Nacio-
nal de Aposentados da Frente Comum 
entregou na CGA uma reclamação para 
que proceda ao recálculo de todas as 
pensões pedidas após 31/12/2010

16 de Janeiro - Participação na 
1ªJornada de Reflexão da campanha 
“As Escolas Superiores de Educação 
no contexto do sistema educativo portu-
guês - Contributos e Factos” “12 minutos 
pelas ESE”, promovida pela ARIPESE, 
em Leiria

17 e 18 de Janeiro - Participação 
nas Comemorações do “18 de Janeiro 
de 1934” - Marinha Grande 

21 de Janeiro – Plenário Regional 
de Professores Aposentados

22 de Janeiro - Encontro Nacional 

da Educação. Em toda a região foram 
recolhidos muitos milhares de assinaturas 
na petição promovida pela FENPROF. 
Nos concelhos onde as câmaras ne-
gociavam com o governo, a acção do 
SPRC e da FENPROF foi determinante 
para retirar do segredo dos gabinetes 
esse processo. Nesses concelhos, o 
SPRC organiza, desde o final do ano 
lectivo 2013/14, o protesto e a luta dos 
professores contra a municipalização da 
Educação. Debates, reuniões de âmbito 
diverso, concentrações e aprovação de 
tomadas de posições nos órgãos de 
direcção e gestão das escolas e pelos 
docentes, em geral, foram as formas 
utilizadas para combater esta opção 
política do governo expressa na chamada 
reforma do Estado. 

O ano de 2014 foi também ano de 
eleições para os Corpos Gerentes do 
SPRC. Tratou-se de um processo que 
contou com uma significativa partici-
pação dos sócios e com centenas de 
mesas de voto localizadas nas escolas. 
Em resultado do processo eleitoral 
toda a estrutura do SPRC foi renovada 
com delegados e activistas sindicais 
que passaram a integrar os diversos 
órgãos, nomeadamente as Direcções 
Distritais.

Finalmente importa registar que a 
acção sindical do SPRC continuou a 
ser marcada por uma estreita ligação 
às escolas e aos professores e educa-
dores. Centenas de reuniões realizadas 
nas escolas de todos os sectores de 
educação e ensino e muitas reuniões 

de delegados sindicais atestam bem 
essa característica da actividade sindical 
que o SPRC desenvolve no quadro da 
FENPROF, da CGTP e da Frente Comum 
de Sindicatos da Administração Pública. 
Dessa forma demos também expressão 
ao sindicalismo combativo, unitário e de 
massas que faz parte da matriz funda-
dora do SPRC e da FENPROF. 

O reforço organizativo do SPRC, 
apesar de, desde 2011, o número de 
docentes no país ter sido reduzido em 
40.000, é resultado da sua ligação às 
escolas e aos problemas e aspirações 
dos profissionais da educação. A acção 
organizada é condição para a persistên-
cia da luta, exatamente, por contraponto 
aos epifenómenos sociais, em regra, 
nascidos nas redes socais. 

Deputado do PCP ao Parlamento Eu-
ropeu, João Ferreira - Marinha Grande 

13 de Fevereiro – Banca para reco-
lha de assinaturas das Petições “Pelo 
Direito ao Emprego e à Protecção Social 
no Desemprego” e “Em Defesa da Escola 
Pública” – Pombal

13 de Fevereiro – Concentração de 
Professores junto ao MEC, em Lisboa. 
Crato esconde-se mas FENPROF foi 
ao MEC - FENPROF deslocou-se às 
instalações da “5 de Outubro” e das 
Laranjeiras exigindo a realização de 
reunião urgente e a assunção por Crato 
das suas responsabilidades.

16 de Fevereiro -  Espera ao Pri-
meiro-Ministro

19 de Fevereiro – Reunião de de-
legados e dirigentes sindicais – Castelo 
Branco

21 de Fevereiro – Reunião de de-
legados e dirigentes sindicais – Covilhã

22 de Fevereiro – Banca para reco-
lha de assinaturas das Petições “Pelo 
Direito ao Emprego e à Protecção Social 
no Desemprego” e “Não permitiremos a 
destruição da CGA” - Leiria

26 a 28 de Fevereiro – Realização 
de plenários de professores contratados 
e desempregados em toda a região

27 de Fevereiro – Marcha para S. 
Bento - Em Defesa dos serviços públicos 
e da Escola Pública

27 de Fevereiro - Cordão Humano, 
em Leiria “Pela demissão do governo; 
acabar com a política de terrorismo 
social; por uma política de esquerda e 
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soberana; pela realização de eleições 
antecipadas” - Leiria

Março – Início do processo de re-
colha de assinaturas em todos os dis-
tritos da região centro para as petições 
distritais “Em defesa da Escola Pública”

Março – realização de reuniões pre-
paratórias da 4.ª Conferência Nacional 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico

3 a 8 de Março – Semana da Igualda-
de e Dia Internacional da Mulher - ESIP, 
Peniche - contacto directo com as tra-
balhadoras e distribuição do folheto do 
sector e tarjeta. Santos Barosa, BA-Vidro, 
Gallovidro, Crisal, Vista-Alegre-Atlantis, 
Normax, Vilabo, SPAL, Morais Matias e 
Printglass, Marinha Grande - contacto 
directo com as trabalhadoras e distribui-
ção do folheto do sector e tarjeta

6 de Março – Banca de recolha de 
assinaturas da petição “Em defesa da 
Escola Pública - Moralizar a utilização 
de dinheiros públicos” – Lamego

7 de Março – Inauguração da expo-
sição “Dia da Mulher” – Castelo Branco

7 de Março - Colóquio/Debate “O 
assédio moral no local de trabalho” - 
USCB - Castelo Branco 

8 de Março - Comemorações do “8 
de Março – Dia Internacional da Mulher” 
– Exposição/Debate “Mulheres. Direitos. 
Igualdade” - Leiria

8 de Março – Comemorações do 
Dia Mundial da Mulher “Caminhada da 
Mulher” – Covilhã; Jantar comemorativo 
no Fundão

12 de Março – Uma delegação 
do Departamento de Aposentados da 
FENPROF entregou na Assembleia da 
República a petição “Não permitiremos 
a destruição da CGA”

13 de Março – Semana de Protesto e 
Luta convocada pela CGTP-IN “Tribunal 
Público” “Reformados, Aposentados e 
Pensionistas: Culpados ou Inocentes” 
- Leiria

14 de Março - Manifestação - Em 
Defesa da Constituição e das funções 
sociais do Estado, Educação, Saúde, 
Segurança Social 

18 de Março - Debate sobre a Ci-
ência – Realização de um debate or-
ganizado pela FENPROF, em Lisboa, 
no Instituto Superior Técnico, no qual 
a “grave situação a que as políticas 
governamentais conduziram o sector 
da ciência e da investigação científica” 
juntou investigadores que anteciparam 
a situação que hoje se vive na Ciência 
e nos centros de investigação.

24 de Março – Banca/Recolha de 
assinaturas “Escola Pública” – Castelo 
Branco

25 de Março – Colóquio “A questão 
da reforma e da cidadania activa dos 
professores aposentados”, dinamizada 
pelo Professor Nuno Serra

26 de Março – Banca de recolha de 
assinaturas da petição “Em defesa da 
Escola Pública - Moralizar a utilização 
de dinheiros públicos” – Cinfães 

27 de Março – Plenário Distrital de 
Professores e Educadores, em Coimbra

28 e 29 de Março – Participação na 
4.ª Conferência Nacional do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico. Realização do maior 
fórum do 1.º ciclo do ensino básico re-
alizado em Portugal, após a eleição de 
centenas de delegados em todo o país. 
Aprovados uma Resolução e um Ca-
derno Reivindicativo sob o lema “(Re)
pensar a Escola, Dignificar o Professor, 
Respeitar a Criança”. Foram aprovadas, 
ainda, várias moções

31 de Março – Plenário sindical de 
professores – Castelo Branco

2 de Abril – Participação no Debate 
“Afirmar Abril e os 35 anos do SNS” 2 
de Abril – Plenário Distrital de Profes-
sores contratados do ensino superior, 
em Coimbra

4 de Abril – Reunião sindical docen-

tes do ensino superior – Castelo Branco
4 de Abril - Reunião sindical para 

docentes do Ensino Superior – aplicação 
da Directiva Comunitária 1999/70CE 
“Vinculação dos docentes com contrato 
a termo do Ensino Superior” - Leiria, 
IPL/ESTG

7 de Abril – Banca de recolha de 
assinaturas da petição “Em defesa da 
Escola Pública - Moralizar a utilização 
de dinheiros públicos” – Tondela 

8 de Abril – Banca de recolha de 
assinaturas da petição “Em defesa da 
Escola Pública - Moralizar a utilização 
de dinheiros públicos” – Viseu

11 de Abril – 9º Congresso da USD-
Leiria “+Emprego com direitos +Salário. 
Cumprir Abril” - Marinha Grande

11 de Abril - Debate “Mulheres de 
Abril” organizado pelo MDM/STIV - Ma-
rinha Grande 

12 de Abril – Participação na Acção 
Nacional de Protesto de Docentes Apo-
sentados, Reformados e Pensionistas 
promovido pelo MURPI

17 de Abril - Conferência de impren-
sa sobre os 40 anos de Abril (anúncio 
de iniciativas)   – O Secretário geral da 
FENPROF justificou um vasto leque de 
iniciativas: “Sendo os jovens o futuro, 
é para esses jovens que a FENPROF 
decidiu avançar com algumas iniciativas 
para falar de Abril. Não para recordar, 
mas para falar de Abril e dizer que é ne-
cessário não deixar morrer Abril. E gente 
a querer ajustar contas com Abril não 
falta, principalmente no Governo e nas 
bancadas da actual maioria PSD/CDS”

22 de Abril – Aniversário do SPRC
22 de Abril - Início da acção de 

formação “Educação Inclusiva - Uma 
reflexão participada” - Castelo Branco

22 de Abril – Plenário sindical de 
Leitores da FLUC

22 a 29 de Abril - Curso de Forma-
ção do Centro de Formação do SPRC 
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“Educação Inclusiva – uma reflexão 
participada” - Leiria

22 a 30 de Abril – participação como 
co-organizadores e co-promotores no 
vasto programa de comemorações do 
40.º aniversário do 25 de Abril. A partici-
pação activa do SPRC nestas iniciativas 
prolongou-se, aliás, por todo o ano de 
2014 com debates, exposições, espec-
táculos, acções de formação, concursos, 
envolvendo sempre diversas compo-
nentes, designadamente a defesa das 
conquistas do 25 de Abril, dos serviços 
públicos, da Liberdade e da Democracia

1 de Maio – Comemorações do Dia 
do Trabalhador: Comício/Festa (USCB - 
Castelo Branco e Covilhã); Manifestação 
dos Trabalhadores (Coimbra);

4 a 10 de Maio – Semana de Acção 
Global pela Educação – Em Portugal, 
uma parceria da CNOD e da FENPROF, 
co-financiado pelo Instituto Nacional para 
a Reabilitação (INR). No dia 5, com a 
distribuição de um texto à população 
em todas as capitais de distrito do con-
tinente e nas regiões autónomas. Em 7 
de Maio, com debate sobre educação 
inclusiva com a participação dos grupos 
parlamentares (em Lisboa). No dia 10, 
aconteceu, no Fórum Cultural do Seixal, 
um enorme encontro nacional sobre 
educação inclusiva, que reúne cerca de 
400 participantes: educadores, técnicos 
e especialistas, docentes, investigadores, 
dirigentes associativos e sindicais.

5 de Maio – Campanha Mundial pela 
Educação “Deficiência e Educação” – 
Semana de Acção Global - Distribuição 
do documento “Escola Inclusiva” em 
toda a região

6 de Maio – Reunião sindical no 
Externato de Alpedrinha

7 de Maio – Participação no debate 
nacional sobre educação inclusiva, com 
a participação de deputados

7 de Maio – 2.º Encontro Nacional de 

Aposentados da Administração Pública
8 de Maio – Realização do Encontro 

Nacional sobre a Segurança Social, 
organizado pela CGTP-IN, integrado 
na campanha nacional da Central em 
defesa dos serviços públicos

9 de Maio - Início da acção de for-
mação “Excel-uma abordagem diferente 
na actividade docente” - Castelo Branco

10 de Maio  – Encontro Nacional, or-
ganizado pela FENPROF e pela CNOD, 
em defesa da educação inclusiva

12 de Maio – Entrega na Assembleia 
da República do Abaixo Assinado em 
Defesa da Escola Pública

14 de Maio – reunião sindical com 
docentes do ISCAC

16 de Maio - Reunião sindical com 
docentes do CCMI – Colégio Conciliar 
Maria Imaculada - Leiria

19 de Maio – Plenário de delegados 
e dirigentes sindicais – Castelo Branco

20 de Maio - Tomada de Posse do 
Conselho Distrital da União dos Sindica-
tos do Distrito de Leiria para o mandato 
2014/2018  - Leiria

20 e 21 de Maio - Plenário regional 
descentralizado de dirigentes e delega-
dos sindicais

22 de Maio – reunião sindical com 
docentes da ESEnfC

26 de Maio - Distribuição de rua 
pela subida do salário mínimo nacional, 
em Viseu

27 de Maio – reunião sindical com 
docentes do ISEC

29 de Maio – realização das eleições 
do SPRC para os corpos gerentes, tendo 
sido apresentada apenas uma lista a su-
frágio, proposta pela direcção do SPRC

30 de Maio – Reunião sindical docen-
tes da Escola Superior Agrária de Viseu

30 de Maio – Plenário sindical com 
o dirigente da CGTP-IN, Arménio Carlos 
– Castelo Branco

2 de Junho - Início da acção de for-

mação “Excel-uma abordagem diferente 
na actividade docente” - Fundão

4 de Junho – Plenário aberto a todos 
os docentes da Universidade de Coim-
bra – início da recolha de uma petição à 
reitoria da UC pela alteração da proposta 
por si apresentada de regulamento de 
prestação de serviço docente, cuja veio, 
posteriormente a ser retirada

6 de Junho - Início da acção de 
formação “Ciências Experimentais no 
1ºCEB e Pré-Escolar: o enfoque das 
Ciências” - Covilhã

9 de Junho – Espera ao ministro da 
Educação e Ciência na UBI (Covilhã), 
com a presença de trabalhadores de di-
versos sectores ligados à educação, mas, 
muito particularmente de docentes dos 
diversos níveis de educação e ensino. 
O SPRC entregou uma carta exigindo o 
alargamento do período transitório para 
os professores do ensino superior e a 
negociação da aplicação da directiva 
comunitária 1999/70/CE a estes docentes 

10 de Junho – Protesto nas co-
memorações do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Lusíadas, 
na Guarda, O SPRC, com a participação 
de dezenas de professores e educado-
res, exigiu a demissão do governo, pelo 
seu anti-patriotismo e em defesa da 
soberania nacional, o fim das políticas 
de austeridade e do empobrecimento 
do país e do povo

12 de Junho – realização de uma 
reunião sindical da ESEC

14 de Junho – Participação na 
Manifestação contra as injustiças e o 
empobrecimento – Porto

21 de Junho – Manifestação contra 
o encerramento de escolas do 1º Ciclo 
– Viseu

23 de Junho – entrega da Petição de 
Coimbra e Leiria, “Moralizar a utilização 
de dinheiros públicos. Pôr fim aos pri-
vilégios do Ensino Privado. Em Defesa 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
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da Escola Pública de Qualidade”, na 
Assembleia da República

25 de Junho – Realização da ini-
ciativa aberta aos professores apo-
sentados, organizada pelo respectivo 
departamento, “Um dia em Condeixa 
e Ega, lembrando Fernando Namora e 
Manuel Filipe”

25 de Junho – Plenário Nacional 
da CGTP-IN

26 de Junho - Reunião Distrital de 
Professores Aposentados, Leiria

Julho – Reuniões sindicais nas es-
colas envolvidas na realização da PACC, 
em toda a região

1 e 2 de Julho – Participação no 
Júri de Avaliação das Provas de Aptidão 
Profissional do Curso de Animador Socio-
cultural da Escola Profissional e Artística 
da Marinha Grande - Marinha Grande

10 de Julho – Participação de cen-
tenas de professores na Manifestação 
Nacional: “Por outro governo. Por outra 
política”

15 de Julho – Audição pela Co-
missão de Orçamento, Finanças e Ad-
ministração Pública da Assembleia da 
República, sobre a Petição “Não permi-
tiremos a destruição da CGA”

16 de Julho – Encontro Nacional, 
organizado pela FENPROF, “Pelo direito 
a ser Professor”

18 de Julho – Plenário de docentes 
contratados e desempregados - Viseu

18 de Julho – Municipalização da 
Educação - Reunião com a Câmara 
Municipal da Batalha

22 de Julho – Reuniões sindicais 
em todas as escolas onde se realizou 
a PACC na região

24 de Julho – Participação na con-
centração no MEC contra o encerramento 
de escolas

Agosto – O SPRC/FENPROF fez o 
acompanhamento das situações decor-
rentes da realização de diversos meca-

nismos concursais, alguns a entrarem 
no mês seguinte, relativamente aos 
quais se antevinha graves problemas, 
que vieram a confirmar-se.

1 de Setembro – Assinalar do início 
do ano lectivo 2014/15 com distribui-
ção de um documento Distribuição do 
documento “Portugal precisa dos seus 
professores. Não te conformes, não 
desistas. Tu és preciso/a nesta luta!” 
e conferências de Imprensa/contac-
tos com órgãos de comunicação social 
junto aos IEFP em todos os distritos da 
região centro

3 de Setembro  – Realização das 
Jornadas Sindicais do SPRC, as quais 
constituem há vários anos, excelentes 
momentos de formação sindical de dele-
gados e dirigentes sindicais do SPRC de 
toda a região. Nestas jornadas sindicais 
o SPRC contou com a participação como 
dinamizadores, de Ana Avoila (da Frente 
Comum) e Arménio Carlos, Secretário-
-Geral da CGTP-IN, e Graciete Cruz 
(CGTP-IN) bem como dos deputados 
Rita Rato (PCP) e Luís Fazenda (BE) 
- todos os grupos parlamentares foram 
convidados, mas apenas estes aceitaram 
dar a cara pela defesa das suas posições

9 de Setembro - Audição no âmbito 
da apreciação da Petição nº404/XII/3ª 
“Em Defesa da Escola Pública”, relativa 
ao distrito de Leiria

11 de Setembro – Plenário de Sin-
dicatos da CGTP-IN, em Lisboa

12 de Setembro – Protesto em 
Sernancelhe durante a presença do 
primeiro ministro naquela localidade, 
contra a política educativa do governo, 
de empobrecimento do país e do povo 
e de austeridade, principais factores de 
degradação da situação social do país

12 a 27 de Setembro - Curso de 
Formação do Centro de Formação do 
SPRC “Contar e Encantar – o conto como 
agente potenciador do desenvolvimento 

e da aprendizagem” - Alcobaça
15 de Setembro - Sindicatos denun-

ciam absoluta anormalidade na abertura 
do ano lectivo – Bloqueio nas colocações, 
erros vários e obstinação em manter o 
trajecto inicialmente escolhido, levam 
a que Crato tenha de ser considerado 
o grande responsável por todo clima 
de anormalidade, erros de colocações, 
professores sem escolar e alunos sem 
professores que cresceu durante mais 
de um mês. Os sindicatos da Plataforma 
Sindical denunciaram-no em conferência 
de imprensa, em Lisboa

15 de Setembro – Participação no 
protesto organizado pela população 
contra encerramento da escola do 1º 
CEB de Monsanto, Idanha-a-Nova e da 
Erada, Covilhã

16 de Setembro – Audição na Comis-
são de Educação, Ciência e Cultura na 
Assembleia da República sobre a petição 
“Defesa da Escola Pública – distrito de 
Castelo Branco” – Lisboa

17 de Setembro – Na sequência 
de uma carta enviada pela comunidade 
educativa da Guarda, o SPRC e outras 
entidades foram recebidos pela Comis-
são de Educação, Ciência e Cultura da 
Assembleia da República

17 de Setembro – Reunião em Coim-
bra de docentes do ensino particular e 
cooperativo

19 de Setembro – Discussão/De-
bate sobre petição “Escola Pública” na 
Assembleia da República – Lisboa

19 de Setembro - Reunião sindical 
com docentes do CCMI – Colégio Con-
ciliar Maria Imaculada - Leiria

19 de Setembro – Plenário de Sin-
dicatos da Frente Comum

22 de Setembro – Almoço de tra-
balho com a deputada Paula Santos 
(PCP), sobre Educação, no distrito de 
Castelo Branco - Covilhã 

24 de Setembro – Conferência, orga-
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nizada pelo Departamento de Professo-
res Aposentados do SPRC, “Educação, 
Esperanças de Abril”, pelo professor 
Aires Diniz

26 de Setembro - Protesto em Aveiro 
durante a presença do primeiro ministro 
naquela localidade, contra a política edu-
cativa do governo, de empobrecimento 
do país e do povo e de austeridade, 
principais factores de degradação da 
situação social do país

1 de Outubro – Comemoração do 
44.º aniversário da CGTP-IN – Valores 
e direitos de Abril no futuro de Portugal

1 de Outubro – Assinalado o Dia 
Mundial do Idoso, em colaboração com 
o MURPI

4 a 25 de Outubro - Curso de 
Formação do Centro de Formação do 
SPRC “Excel Simplificado – grelhas 
de correcção e outros materiais de 
apoio” - Pombal 

5 de Outubro – Comemorações 
do Dia Internacional do Professor, em 
Lisboa, durante o qual se realizou uma 
manifestação dos professores (Assim 
não! Toc’a mexer  em defesa da profis-
são!) com distribuição gratuita de livros à 
população e de um marcador de livro com 
uma mensagem alusiva à importância de 
ser professor. A jornada terminou com 
um plenário no Largo Camões.

8 de Outubro – Início das reuniões 
sindicais nas escolas, no 1º período / 
Eleições de delegados sindicais

8 de Outubro – Espera ao primeiro 
ministro – Oleiros

10 de Outubro - Apresentação do 
Livro “CGTP-IN – 43 anos a construir a 
igualdade entre mulheres e homens”, 
no âmbito das Comemorações do 40º 
Aniversário do 25 de Abril e do 1º de 
Maio em Liberdade – Leiria

10 de Outubro - Municipalização 
da Educação - Reunião com a Câmara 
Municipal da Batalha

15 de Outubro – Lançamento Na-
cional do livro, de Mário Nogueira, “O 
futuro da Escola Pública”

15 de Outubro – Iniciativa do Depar-
tamento dos Professores Aposentados 
“Redescobrir Raúl Brandão no Porto 
e Guimarães”, pela professora Isabel 
Lemos

31 de Outubro – Manifesta-
ção Nacional da Administração Pú-
blica “Contra mais austeridade. 
Por salários e pelas progressões. 
Em defesa do horário de trabalho. 
Pelo direito ao emprego com direitos.”

11 de Novembro – Plenário de 
dirigentes e delegados sindicais para 
preparação do Dia Nacional de Indig-
nação, Acção e Luta – Castelo Branco 
e Covilhã

12 de Novembro – Reunião com 
docentes do Particular e Cooperativo 
e do Ensino Artístico – Castelo Branco

12 de novembro - Reunião de de-
legados e dirigentes em Viseu, e apre-
sentação do livro “O futuro da Escola 
Pública” de Mário Nogueira

13 de Novembro – Dia Nacional de 
Indignação, Acção e Luta – Contra a Pro-
posta de OE para 2015, pelos serviços 
públicos, em defesa da escola pública 
e da profissão docente. Distribuição de 
documento à população. Distribuição 
de documento relativo à situação de 
precariedade no ensino superior e ao 
seu subfinanciamento crónico. Aprovação 
de tomadas de posição por diversas 
escolas da região

14 a 20 de Novembro - A Comissão 
Nacional de Aposentados da Frente 
Comum de Sindicatos da Administração 
Pública é recebida por representantes 
dos Grupos Parlamentares, na sequência 
dos pedidos de audiência que lhes dirigiu 
com o objectivo de expor as preocupa-
ções dos aposentados  face à  proposta 
de OE para 2015, e outras medidas 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

políticas e legislativas.
21 a 25 de Novembro – Participação 

na Marcha Nacional “Por uma política 
de esquerda e soberana. Pelo Emprego, 
Salários e Pensões, Direitos e Serviços 
Públicos”

26 de Novembro – Encontro/De-
bate sobre municipalização com Mário 
Nogueira – Castelo Branco

26 de Novembro - Reunião com 
Educadores de Infância do Centro Dis-
trital de Segurança Social - Leiria

27 de Novembro – Apresentação 
do livro de Mário Nogueira “O futuro da 
escola pública” - Covilhã

1 de Dezembro -  Reunião com Pre-
sidente da Câmara de Castelo Branco 
sobre municipalização das escolas – 
Castelo Branco

1 de Dezembro – Conferência de 
imprensa sobre ISS – Covilhã

2 de Dezembro – Espera ao primeiro 
ministro na inauguração da nova escola 
ESART – Castelo Branco

3 de Dezembro - Apresentação do 
livro de Mário Nogueira “O Futuro da 
Escola Pública” - Leiria

3 de Dezembro – Reunião de De-
legados e Dirigentes sobre “Municipa-
lização” - Castelo Branco

6 de Dezembro - Protesto em Mi-
rando do Corvo durante a presença 
do primeiro ministro naquela locali-
dade, contra a política educativa do 
governo, de empobrecimento do país 
e do povo e de austeridade, principais 
factores de degradação da situação 
social do país

10 de Dezembro – Acção Pública 
“Direito a trabalhar com vida pessoal 
e familiar”, organizada pela CGTP-IN

11 de Dezembro – Conferência “Avós 
na Europa – políticas de família e o 
papel dos avós na guarda dos netos”, 
pela professora Isabel Lemos

16 de Dezembro - Protesto em 
Ortigosa (Leiria) durante a presença 
do primeiro ministro naquela locali-
dade, contra a política educativa do 
governo, de empobrecimento do país 
e do povo e de austeridade, principais 
factores de degradação da situação 
social do país

17 de Dezembro -  Discussão da 
petição “Em defesa da escola pública”, 
na Assembleia da República, relativa 
aos distritos de Viseu, Castelo Branco, 
Coimbra e Leiria 

19 de Dezembro – Greve contra a 
PACC e pela Profissão

19 de Dezembro – “Dia 19, em greve 
para derrota da PACC. Não deixaremos 
que Nuno Crato triunfe com esta humi-
lhação”. Distribuição de documento nas 
escolas envolvidas  

22 de Dezembro – Concentração 
junto e entrega das Petições contra a 
Municipalização ao primeiro-ministro, 
em Lisboa 
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No ano em curso realizam-se, 
finalmente, eleições legislativas 
em Portugal. As políticas de-
senvolvidas pelo governo PSD/

CDS-PP e pela maioria parlamentar que 
o suportou, alargaram e intensificaram 
opções que já vinham a produzir marcas 
muito negativas nas legislaturas anterio-
res. Tais políticas suscitaram uma difícil 
mas persistente luta em que o SPRC/
FENPROF, professores, educadores 
e investigadores também se envolve-
ram e continuarão, necessariamente, a 
envolver-se. Com elas reclamaram-se 
e reclamam-se políticas alternativas e 
alternativas políticas que, assumida-
mente, as concretizem. Com eleições 
legislativas a aproximarem-se, redobra 
a importância dessas exigências, na 
certeza de que os graves problemas 
vividos por docentes e investigadores 
reclamam outras opções, dando corpo a 
propostas políticas globais e específicas 
que têm sido apresentadas e defendi-

Projecto de plano 
de acção do SPRC  
para 2015
2015: um ano de excepcional importância para 
os docentes e investigadores, para a Escola 
Pública, a Educação e o Ensino, para Portugal 
e os portugueses

das, designadamente, pelo movimento 
sindical e por meio de lutas sectoriais e 
gerais dos trabalhadores portugueses.

Em coerência com a defesa dos 
legítimos interesses dos docentes e 
investigadores, das causas da Escola 
Pública e do desenvolvimento da ciência 
e da investigação, inseridas na perspec-
tiva de um futuro melhor para Portugal 
e os portugueses, o SPRC/FENPROF 
considera ser sua obrigação intervir no 
período pré-eleitoral em que estamos 
a entrar. Pretende, assim, contribuir 
para, junto daqueles que representa, 
suscitar a reflexão sobre as opções 
que os partidos tomarão perante os 
eleitores e sobre as práticas e actu-
ações que confirmem ou infirmem a 
fiabilidade das propostas anunciadas 
em período eleitoral. A necessidade 
de reconfiguração do poder, incluindo 
governos e maiorias parlamentares, e 
das políticas desenvolvidas foi sentida 
de forma aguda pela generalidade da-
queles que o SPRC representa. 2015 é 
um ano em que essa expectativa pode 
vir a ser concretizada, também com a 
participação daqueles sectores profis-
sionais. A ideia será, necessariamente, a 
de que, no seguimento de muita e difícil 
luta, chegará o momento de a levar até 
ao voto e o SPRC procurará contribuir 
para que aqueles que representa façam 
escolhas informadas e ponderadas em 
função dos seus legítimos interesses.

É nesse sentido que, inserido num 
trabalho articulado pela FENPROF, o 
SPRC tomará a seu cargo a realização 
de duas conferências temáticas na sua 
região: uma sobre Ensino Superior e 
Ciência e outra subordinada ao tema 
Inclusão: o grande desafio do futuro. Em 
conjunto com outras conferências impul-
sionadas pela FENPROF e organizadas 
pelos seus Sindicatos, pretende-se pro-
mover a discussão em torno de grandes 
temas que importam aos professores, 
educadores e investigadores e, a partir 
daí, interrogar os partidos com assento 
parlamentar acerca das propostas para 

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS 2015



março 2015RCI | 16

cada área. O SPRC empenhar-se-á na 
divulgação e discussão dos resultados 
deste conjunto de iniciativas, comple-
mentando o trabalho da FENPROF.

Mas o ano em curso não se esgota, 
pese embora toda a sua importância, na 
aproximação das eleições legislativas e 
nas possibilidades que elas abrem. O 
actual governo tem já em marcha uma 
campanha de propaganda de alega-
dos sucessos da sua acção que é uma 
verdadeira afronta à generalidade da 
população. Não o é menos para docen-
tes e investigadores que tão duramente 
continuam a ser castigados pelas políti-
cas seguidas nos últimos largos anos! 
E é visível que o governo de Passos 
Coelho e Paulo Portas está longe de 
dar por finda a sua acção destruidora. 
Mesmo já sem tempo para concluir a 
aplicação de algumas das medidas que 
decorrem das suas opções políticas e 
ideológicas, esforça-se por deixar mais 
algumas portas entreabertas, ainda na 
expectativa de que as eleições permitam 
à actual maioria regressar ao poder 
ou, como tantas vezes aconteceu no 
passado, na de que as alternâncias do 
chamado “arco do poder” permitam, no 
concreto, a prossecução das mesmas 
políticas. Exemplos disso são a absur-
da aplicação da requalificação a 15 (!) 
professores e educadores, o avanço da 
municipalização da Educação em regime 
de “experiência-piloto” ou a reconfigura-
ção em curso do ensino superior, entre 
o regresso do regime fundacional, a 
criação de consórcios de instituições ou 
as alterações nas formações e regras 
de acesso no politécnico.

Assim sendo, a resistência e a afir-
mação de propostas alternativas pelo 
envolvimento de professores, educa-
dores e investigadores em diferentes 
planos de luta é um apelo que o SPRC 
mantém e manterá com todo o vigor, 
ao longo de 2015. E compreenda-se 
que esse envolvimento, quanto mais 
franco e combativo for, mais contribuirá 
para: i) contrariar os intuitos do governo 
ao querer tornar irrevogáveis as suas 
perniciosas decisões; ii) evidenciar a 
perda de base social e de legitimidade 
política de um governo que, ao serviço de 
específicos interesses internos e exter-
nos, fez regredir Portugal a parâmetros 
de verdadeiro recuo civilizacional; iii) 
estimular clareza, pertinência e verdade 
nas propostas e programas das forças 
partidárias que se apresentam como 
alternativa ao governo PSD/CDS-PP.

As acções e lutas a desenvolver pelo 
SPRC ao longo de 2015 terão presente 
o enquadramento acima descrito, pre-
tendendo, em simultâneo, responder a 
problemas concretos e a causas que 
movem os professores, educadores e 
investigadores.

Dessa forma, será dada continuidade 
ao acompanhamento e combate à ten-

tativa de municipalização que o gover-
no leva a efeito com a colaboração de 
algumas autarquias, também na região 
centro. O SPRC continuará a mobilizar 
os docentes dos concelhos em causa 
para combater, localmente, o projecto 
de municipalização, sem perder de vista 
que esta é uma matéria que diz respeito 
a todos os professores e educadores, 
outros profissionais da educação e do 
ensino e diferentes intervenientes das 
comunidades educativas. Neste âmbito, 
também, o SPRC tem vindo a participar 
em debates, designadamente os recen-
temente organizados pelo CNE e pela 
FENPROF.

O SPRC prosseguirá a sua acção em 
defesa do ensino artístico especializado 
e dos interesses e direitos dos seus 
docentes. Diz isto respeito aos estabe-
lecimentos públicos, com uma especial 
incidência nas questões de estabilidade 

e emprego e reconhecimento de tempo 
de serviço aos professores contratados 
a termo, mas também aos estabeleci-
mentos particulares e cooperativos em 
relação aos quais o governo criou uma 
situação a todos os títulos condenável 
de atraso no pagamento dos salários.

Estabilidade e emprego são maté-
rias transversais em todas as áreas da 
educação, ensino, formação, ciência e 
investigação. Na sequência da entrega 
pela FENPROF, em Fevereiro, de um 
conjunto de propostas imediatas e de 
princípios para a revisão das regras de 
concursos e colocações dos docentes 
do pré-escolar e ensinos básico e secun-
dário, o SPRC desenvolverá um intenso 
esforço de informação e mobilização 
para que, ao contrário do que o actual 
governo decidiu, esta matéria volte à 
mesa das negociações. Aí se incluem, 
naturalmente, a defesa de um regime 

Nas escolas desaguam muitos problemas adensados por políticas de 
austeridade, empobrecimento e crescente exploração dos trabalhadores. 
A profissão docente tem estado exposta a práticas de verdadeiro 
bullying pelo poder político mas encontrará forças para se resistir e, 
ainda, para contribuir para que o país saia deste ciclo político. 
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dinâmico de vinculação dos docentes 
contratados a termo pelo MEC que acom-
panhe os critérios estabelecidos na lei 
geral, a oposição aos mecanismos de 
colocação local que tantos problemas 
e injustiças têm gerado, a prevalên-
cia da graduação profissional como 
critério para a seriação de candidatos 
em todas as fases dos concursos e a 
exigência de seriedade na dotação de 
vagas, no sentido de que a necessida-
des permanentes têm de corresponder 
vagas de quadro. Importa mobilizar os 
professores e educadores para a luta 
em defesa destes mecanismos que se 
cruzam, de forma decisiva, com a es-
tabilidade que eles anseiam. É também 
naquele enquadramento, cruzando-o 
com a defesa do papel do Estado e, 
em particular, das funções sociais que 
lhe cabem, que o SPRC continuará a 
denunciar e a promover a luta contra 
a mobilidade especial, inventada pelos 
governos anteriores do PS e rebaptizada 
pelo actual governo com o cínico nome 
de “requalificação”. O SPRC reafirma 
que não há professores a mais; há, isso 
sim, e por força das políticas seguidas, 
escola a menos.

No ensino superior também as 
questões da estabilidade e emprego 
assumem um especial destaque, face à 
iminência de numerosos despedimentos. 
Recentemente, o SPRC promoveu, em 
Coimbra, um importante protesto de 
professores continuadamente contra-
tados a termo que representa um salto 
qualitativo na luta desses docentes do 
ensino superior. Esta é uma dimensão 
de intervenção directa dos docentes 
com vista à resolução dos seus próprios 
problemas que continuará a ser desen-
volvida. A intervenção do SPRC nos 
planos jurídico e institucional com vista 
à aplicação da Directiva 1999/70/CE de 
28 de Junho, bem como à extensão do 
período transitório para a conclusão de 
doutoramento, tem permitido alargar a 
consciência da importância do papel do 
Sindicato, o que se vem traduzindo num 
apreciável movimento de sindicalização. 
Há que dar seguimento à luta feita com 
o envolvimento directo dos professores, 
com expressão e visibilidade públicas. 
Mas, no ensino superior, outras impor-
tantes questões se levantam, exigindo a 
melhor atenção do SPRC. Desde logo, 
o crónico e cada vez mais grave subfi-
nanciamento das instituições; também 
a reconfiguração do sistema promovida 
pelo governo que inclui uma afrontosa 
desvalorização do ensino superior poli-
técnico. O SPRC tem dado passos muito 
positivos na organização e trabalho neste 
sector, pretendendo prossegui-los no ano 
em curso. Incluem-se aqui os acordos 
colectivos de entidade empregadora 
pública (ACEEP) que o SPRC continuará 
a propor e a negociar.

O escândalo que se passou com a 
avaliação dos centros de investigação é 
a cabal demonstração da desvalorização 
destas actividades no quadro das opções 
políticas do governo e da visão que 
elas comportam do país. Para além da 
denúncia, o SPRC apoiará a acção dos 
investigadores no sentido de contrariar 
as brutais quebras de financiamento dos 
seus centros e projectos e a concentra-
ção, politicamente irresponsável, das ver-
bas em apenas alguns casos valorizados 
por uma avaliação sem credibilidade e 
com resultados condicionados à partida. 
Nestas matérias, o SPRC prosseguirá 
a colaboração que tem mantido com 
outras entidades, designadamente com a 
Associação de Bolseiros de Investigação 
Científica. Também aqui e, porventura 
ainda mais do que noutras áreas, os 
temas da precariedade e do emprego 
são de absoluta premência.

A instabilidade e o desemprego que 
se vivem na profissão de forma mais 
dramática do que nunca são um resultado 
directo das políticas de ataque à Escola 
Pública. Também por essa razão, mas 
muito para além dela, pela intransigente 
defesa da Escola Pública de Qualidade, 
Democrática e Inclusiva, continuará o 

SPRC a mobilizar professores e educa-
dores – e cidadãos em geral – ao longo 
deste ano de 2015. Este é um eixo de 
intervenção sindical insubstituível e que 
implica um combate sem tréguas contra 
quase todas as políticas desenvolvidas 
pelo actual governo, nomeadamente, na 
área da educação e a rejeição de muitas 
das que, em governos anteriores, foram 
percursoras da actuação Nuno Crato e 
da sua equipa. O SPRC vê com muito 
interesse a possibilidade de, ainda este 
ano lectivo, ser organizada uma grande 
acção nacional em que diferentes sec-
tores da sociedade convirjam na defesa 
da Escola Pública e do papel do Estado 
na consagração do direito constitucional 
à educação.

A profissão docente tem sido violenta-
mente atacada por sucessivos governos. 
Não estão nem estarão esquecidos os 
ataques perpetrados pelos anteriores go-
vernos de maioria PS. O actual governo 
tem levado ainda mais longe a ofensiva. 
As condições de exercício profissional 
degradam-se de modo intolerável. A 
sobrecarga e o desgaste são insupor-
táveis. Os critérios para a aposenta-
ção contrariam o que se sabe sobre as 
consequências do continuado exercício 
da profissão. A imposição e dispersão 
de tarefas impostas aos professores 
desestrutura os núcleos fundamentais 
das suas funções. A imagem social dos 
professores é agredida para justificar 
medidas de corte, de sobrecarga, de 
empobrecimento da educação e forma-
ção, etc. Nas escolas desaguam muitos 
problemas adensados por políticas de 
austeridade, empobrecimento e cres-
cente exploração dos trabalhadores. A 
profissão docente tem estado exposta a 
práticas de verdadeiro bullying pelo poder 
político mas encontrará forças para se 
resistir e, ainda, para contribuir para que 
o país saia deste ciclo político. O SPRC 
continuará, com a FENPROF, na primeira 
linha da luta por adequadas condições 
de trabalho e pela valorização social e 
profissional de todos os professores e 
educadores.

Neste campo se insere a luta contra 
a PACC que, face à teimosia do MEC, 
tem já novo agendamento para o mês 
de Março. O isolamento do MEC nesta 
matéria é flagrante. Recentemente, o 
TAF de Coimbra confirmou argumentos 
que o SPRC expendeu em acção ali 
interposta, evidenciando vícios de incons-
titucionalidade da própria consagração 
da PACC no ECD, em tempos em que 
Maria de Lurdes Rodrigues foi ministra. A 
greve ao serviço da PACC foi decretada 
pela FENPROF e outras organizações 
sindicais. O SPRC mantém este as-
sunto na ordem do dia e mobilizará e 
acompanhará a greve nas escolas que 
o MEC venha a seleccionar para aplicar 
a abjecta prova. A PACC é uma injusti-
ça, um despropósito prepotentemente 
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exercido sobre professores e educadores 
com menos de cinco anos de serviço. 
Mas, para além disso, é uma perigosa 
afronta a toda a profissão docente.

A situação dos professores, edu-
cadores e investigadores aposentados 
tem vindo a degradar-se de forma muito 
acentuada, acompanhando as opções 
políticas pela austeridade e empobreci-
mento geral da população. Os docentes 
aposentados têm de ter uma voz acti-
va na luta por um rumo alternativo em 
Portugal. Nos últimos anos o SPRC 
contribuiu para que fossem dados pas-
sos muito importantes nesse sentido, 
assumindo uma forte dimensão política e 
reivindicativa no trabalho junto e com os 
aposentados. 2015, ano que se espera 
ser de significativas mudanças políticas 
no país, o SPRC continuará a congregar 
essa força grande e conhecedora que 
é a dos docentes aposentados para as 
suas lutas específicas e como presença 
insubstituível nas lutas comuns dos 
professores, dos trabalhadores e das 
populações em geral.

Os efeitos das políticas do gover-
no são desastrosos e, a agravá-los, 
combinam-se muitas vezes com práticas 
e actuações a outros níveis, produzin-
do gravíssimos atentados aos direitos 
dos trabalhadores, suas famílias e po-
pulações. O SPRC assumirá as suas 
responsabilidades sindicais sempre que 
estiverem em causa, particularmente, di-
reitos dos trabalhadores que representa. 
Exemplo disso, a reeditar sempre que 
se justificar, é a luta dos trabalhadores 
docentes e não docentes da Escola 
Profissional Beira-Aguieira têm vindo a 
realizar pelo pagamento dos já muitos 
salários em atraso. O SPRC tem estado 
e estará presente, apoiando e partici-
pando na luta sempre que professores 
e educadores disso necessitem.

No que diz respeito ao ensino particu-
lar e cooperativo, com forte presença em 
vários distritos da região, o SPRC dará 
seguimento, no quadro da FENPROF, à 
intervenção que visa firmar um acordo 
colectivo de trabalho que, desde logo, 
minimize os prejuízos resultantes do 
acordo celebrado por outras organiza-
ções sindicais com a AEEP. A associa-
ção patronal tudo tem feito para levar à 
caducidade do contrato em vigor que 
abrange os associados do SPRC. Num 
contexto muito difícil, caracterizado por um 
fortíssimo ataque à contratação colectiva, 
que é aproveitado pelo patronato, o SPRC 
empenhar-se-á na informação e defesa 
dos direitos dos docentes do ensino par-
ticular e cooperativo e no exigente apoio 
aos associados deste sector.

O SPRC continuará a dar atenção 
à acção institucional no espaço da sua 
área sindical. Será dada continuida-
de à vertente jurídica do seu trabalho, 
importante e prestigiada dimensão da 
intervenção do SPRC em defesa dos 

trabalhadores que representa. O aten-
dimento e apoio a associados é outro 
destacado aspecto do trabalho do SPRC 
que não será descurado, tanto na sua 
sede regional como nas sedes distritais 
e delegações, com o indispensável con-
tributo e profissionalismo dos diferentes 
trabalhadores do Sindicato. Manter-se-á 
a publicação do jornal do Sindicato, o 
RCI, bem como a difusão de informação 
e propaganda sindical por outros meios, 
incluindo a sua página electrónica (www.
sprc.pt) e via email. Poderão ser ponde-
radas, também, outras vias de difusão 
da mensagem sindical. Investirá, ainda, 
na celebração de novos protocolos com 
empresas e entidades que sirvam os 
interesses dos seus associados e que 
reforcem a atractividade da condição 
de sindicalizado. 

O SPRC reafirma o princípio de que 
a formação contínua obrigatória para os 
docentes não deve ser paga por eles, 
razão pela qual não adopta práticas de 
outras organizações que cobram pela 
formação que promovem. Apesar das 
dificuldades e limitações impostas por 
governos anteriores e mantidas pelo 
actual aos centros de formação dos 
sindicatos, através da sua exclusão dos 
financiamentos, o Centro de Formação 
do SPRC já apresentou para este ano 
um novo plano de formação destinado 
aos seus associados e que conta com a 
disponibilidade de formadores que têm 
colaborado com o Sindicato. O SPRC vai 
procurar dar passos, também, ao nível 
da formação sindical, a dirigir, priorita-
riamente, aos delegados, dirigentes e 
activistas sindicais.

O SPRC continuará a ser uma or-
ganização solidária, disponível para, 
de acordo com as suas possibilidades, 
colaborar em campanhas humanitárias 
e de solidariedade. Em 2015, tal já se 
verificou com o contributo para a campa-
nha de solidariedade com a população 
da Ilha do Fogo, Cabo Verde. A campa-
nha decorre no quadro da FENPROF e 
responde, também, ao apelo lançado 
pela CGTP-IN.

Neste ano de 2015, o SPRC procu-
rará dar atenção às questões da Paz. 
Esse enfoque tem vindo a acontecer já 
em anos anteriores, por exemplo, através 
da colaboração com o Conselho Portu-
guês para a Paz e Cooperação (CPPC). 
O perigoso acentuar de conflitos, os 
graves e muito preocupantes episódios 
de guerra no mundo, incluindo na Euro-
pa, o recrudescimento dos fascismos, 
lançam nuvens muito negras sobre a 
humanidade e não deixam esquecer nem 
as vítimas do presente nem as tragédias 
do passado. A defesa da Paz deve ser 
uma tarefa de todos; por maioria de 
razão dos professores e educadores!

Uma nota para as questões finan-
ceiras. Em grande medida por via da 
drástica redução do número de docentes 

no sistema, do desemprego de milhares 
de professores e educadores, pelos 
roubos nos salários e pensões e pela 
saída de profissionais que estavam em 
escalões mais elevados da carreira, o 
SPRC tem vindo a aplicar medidas de 
forte contenção de gastos. Será dado 
seguimento a este esforço mas sempre 
com o cuidado e o princípio de ele não 
sacrifique ou secundarize a luta dos 
professores e acção do seu Sindicato. 

Para terminar, voltar a sublinhar a 
importância do ano de 2015 e, nele, de 
todas as lutas em que os professores, 
os educadores e os investigadores se 
envolvam! Com esta ideia presente, o 
SPRC identifica os espaços sindicais 
privilegiados, incontornáveis, para o 
desenvolvimento da luta em defesa 
dos interesses e das causas dos traba-
lhadores que representa: A Federação 
Nacional dos Professores (FENPROF), 
a Frente Comum dos Sindicatos da 
Administração Pública (FCSAP) e a 
Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – Intersindical Nacional 
(CGTP-IN). E é com aquela ideia e com 
estes enquadramentos presentes, que 
o SPRC destaca, no imediato, alguns 
importantes momentos de luta para os 
quais dirige, desde já, um forte apelo 
aos docentes e investigadores:

• 7 de Março, Manifestação Nacional 
descentralizada, em todas as capitais de 
distrito, convocada pela CGTP-IN, sob a 
exigência de ruptura com as políticas de 
direita e como contributo para a cons-
trução de uma alternativa de esquerda 
e soberana;

• 13 de Março, a Greve Nacional da 
Administração Pública, para a qual, e 
pela sua importância, o SPRC já emitiu 
pré-aviso de greve;

• 20 de Março, concentração nacional 
de docentes do Ensino Superior precá-
rios, pelo alargamento do período tran-
sitório para conclusão de doutoramento 
e pela regulamentação da directiva 70/
CE, de 28 de Junho de 1999;

• de 23 a 28 de Março, a Marcha 
promovida pela Interjovem (CGTP-IN) 
que percorrerá todos os distritos sob o 
lema “Juventude em Marcha – Trabalho 
com Direitos! Contra a precariedade e a 
exploração!” e que culminará, no último 
dia, com a Manifestação Nacional da 
Juventude, em Lisboa;

• de 25 a 27 de Março, dias de espe-
cial incidência da greve a todo o serviço 
da PACC convocada para todo o mês 
de Março;

• comemorações do aniversário da 
Revolução do 25 de Abril;

• comemoração e luta do 1.º de Maio, 
Dia do Trabalhador.

2015 será uma ano de excepcional 
importância. A acção do SPRC e a inter-
venção dos professores, educadores e 
investigadores irão dar fortes contributos 
para que assim seja! 

PLANO DE ACÇÃO 2015
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RELATÓRIO E CONTAS 2014

Demonstração individual dos resultados por naturezas (de Janeiro até Dezembro)
 
Rubricas  Exercícios
 2014 2013
Rendimentos e Gastos
Receitas 1.814 715,75 1.900 146,79
Subsídio à exploração  1.257,66
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 84,33 
Fornecimentos e serviços externos (715 499,38) (827 525,76)
Gastos com pessoal (850 342,39) (789 236,91)
Outros rendimentos e ganhos 5 958,15  6 813,40
Outros gastos e perdas (301 536,48) (345 829,50)

Resultados antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos (46 620,02) (54 374,32)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (32 987,70) (26 135,03)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (79 607,72) (80 509,35)
Juros e gastos similares suportados (9 383,79) (11 295,07
Resultados antes dos impostos (88 991,51) (91 804,42)

Resultado liquído do período (88 991,51) (91 804,42)

Balanço individual (dezembro de 2014)
 2014 2013
Activo  
Activo não Corrente
Activos fixos tangíveis 939 453,62 929 406,46
Outros Activos Financeiros 150 000,00 150 000,00
 1.089 453,62 1.079 406,46
Activo Corrente  
Clientes (26 573,63) (8 763,38)
Estado e outros entes públicos 643,40 1 329,16
Outras Contas a Receber 25 237,88 24 079,40
Caixa e Depósitos Bancários 373 803,31 430 489,08
 373 110,96 447 134,26

Total do Activo 1.462 564,58 1.526 540,72

Capital Próprio e Passivo  
Capital Próprio:  
Capital realizado 1.122 248,23 1.215 523,61
Outras Reservas 192.000,00 192.000,00
 
 1.314 248,23 1.407 523,61
Resultado Liquido do Período (88 991,51) (91 804,42)
 1.225 256,72 1.315 719,19

Total do Capital Próprio 1.225 256,72 1.315 719,19 

Passivo
Passivo  não Corrente   
Financiamentos Obtidos  3 313,62  
  3 313,62
Passivo corrente
Fornecedores  4 843,30
Estado e outros entes públicos 26 028,56 28 310,87
Financiamentos obtidos 52 389,59 92 315,12
Outras contas a pagar 158 889,71 82 038,62
 
 237 307,86 207 507,91
 
Total do Passivo 237 307,86 210 821,53

Total do Capital Próprio e do Passivo 1.462 564,58 1.526 540,72



março 2015RCI | 20

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA  - 2015

DESPESAS

Serviços Especializados 105 615,84

Jornais, Revistas e Rádio 1 750,00

Região Centro Informação 7 500,00

Material de Publicidade 50 000,00

Manutenção Página WEB 1 500,00

Vídeo Conferência/File Maker/Webmania (Contabilidade) 2 277,12

Vigilância e Segurança 3 100,00

Honorários Colaboradores 8 820,00

Conservação e Rep. Equip. Transporte 8 000,00

Conservação e Rep. Equip. Básico 9 795,53

Conservação e Rep. Edifícios 12 223,19

Outros Conservação e Reparação 250,00

Outros Conservação e Reparação - REI 300,00

Serviços Bancários 100,00

Materiais 43 000,00

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 3 000,00

Material de Reprografia 22 500,00

Material de Escritório 17 500,00

Energia e Fluidos 37 950,00

Electricidade 20 000,00

Gasolina 500,00

Gasóleo 14 000,00

Gás 200,00

Água 3 250,00

Deslocações, Estadas e Transportes 1 400,00

Despesas Alimentação - Pessoal 200,00

Despesas Transporte Eventuais 100,00

Outras Despesas Transporte - IVA Não Dedutivel 100,00

Transporte de Mercadorias - Impressos 1 000,00

Serviços Diversos 36 530,60

Aluguer Viaturas 2 000,00

Rendas 33 780,60

Bebedouro e Alugures 750,00

Correio 61 700,00

Comunicações 19 060,10
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Comunicações Móveis 27 000,00

Seguros 5 339,42

Seguros - Automóveis - Frota 3 539,42

Seguros - Incêndio 100,00

Seguros - Sedes Multi-Riscos 1 600,00

Contencioso e Notariado 100,00

Actividade Sindical 127 000,00

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

Desp. Activ. Sind. - Reuniões Escolas / Agrupamentos 22 000,00

Desp. Activ. Sind. - Reuniões Regionais de Sector 1 500,00

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

Desp. Activ. Sind. - Plenários e Manifestações 48 500,00

Desp. Activ. Sind. - Encontros/Seminários/Conferências 6 000,00

Desp. Activ. Sind. - Activ. Culturais e Recreativas 2 500,00

Desp. Activ. Sind. - Portagens e Parqueamentos 10 000,00

Desp. Activ. Sind. - Outras Reuniões 5 000,00

Desp. Activ. Sindical - Act. Sindical (13) - Combustiveis (14) 12 000,00

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

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

Desp. Activ. Sind. - Actividas Sindicais 2 500,00

Limpeza, Higiene e Conforto 14 600,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Material Limpeza 8 000,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Serviços Limpeza 4 000,00

Limpeza, Higiene e Conforto - Outros Serviços 2 600,00

Outros 2 650,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Pagam. Condomínio 900,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Jornais e Revistas 1 000,00

Outros Serviços/Fornecimentos - Outros 750,00

Outros Serviços - Apoio aos Sócios 140 738,46

Serviços Jurídicos - Honorários Advogados 119 738,46

Serviços Jurídicos - Despesas de Justiça 15 000,00

Serviços Jurídicos - Deslocações a Tribunais - Processos 6 000,00

Gastos com o Pessoal 813 716,74

Ordenados + Subsídio Férias e Natal 628 801,18

Subsídio de Alimentação 44 660,00

Encargos com o Pessoal 140 255,56

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doença 6 000,00

Seguros de Acidente de Trabalho 4 000,00
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PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA 2015

Medicina no Trabalho 2 000,00

Outros Gastos com o Pessoal 1 000,00

Diferenças Baixas de Caixa 1 000,00

Outros Gastos e Perdas 21 400,00

Impostos - IVA 14 000,00

Imposto de Selo 50,00

Seguro de Acidentes Pessoais - Dirigentes 4 500,00

Imposto S/ Tranporte Rodoviário 850,00

Contribuição Autárquica 2 000,00

Outros 298 280,00

Donativos 1 500,00

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - FENPROF 162 423,00

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - CGTP-IN 91 452,88

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Aveiro 3 345,20

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - C. Branco 2 547,07

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Coimbra 7 147,01

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Guarda 2 033,86

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Leiria 3 726,62

Comparticipações MSU - Quot. Estatutárias - Viseu 5 607,36

Comparticipações MSU - Quotização Beira Serra 97,00

Multas e Penalidades Não Fiscais 300,00

Congresso CGTP-IN 17 500,00

CPPC 600,00

Gastos e Perdas de Financiamento 9 500,00

Juros Suportados - Encargos Transf. Quotas 7 000,00

Juros Suportados - Emp. Sede e Delegações 2 500,00

Financiamentos obtidos 55 413,17

TOTAL ORÇAMENTADO 1 827 894,33

1 827 894,33

Quotizações 1 721 515,91

Reposição verbas pela FENPROF 50 000,00

Verbas DD’s 25 878,42

Plenários/Manifestações (donativos participantes) 5 000,00

Contencioso/Notariado 15 000,00

Serviços prestados 1 000,00

Juros 6 500,00

Receitas diversas 3 000,00
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EXIGIR POLÍTICAS QUE 
PREVINAM A SRGBV E 

PROTEGER AS RAPARIGAS 
NAS ESCOLAS. 

O que é? 

O que podemos fazer? O grupo de trabalho 
dos Parceiros Globais 

contra a SRGBV 

EM MUITOS PAÍSES EM TODO O MUNDO, RAPARIGAS E RAPAZES SÃO ASSEDIADOS E ABUSADOS NAS 
ESCOLAS E NAS IMEDIAÇÕES.  AS RAPARIGAS SÃO PARTICULARMENTE VULNERÁVEIS À VIOLÊNCIA DE 

GÉNERO, QUE NORMALMENTE EMERGE DE PRÁTICAS E CRENÇAS CULTURAIS PROFUNDAMENTE 
ENRAIZADAS, DE DESEQUILÍBRIOS FORTES E REGRAS DE GÉNERO. 

SRGBV PODE ASSUMIR 
AS FORMAS DE…

Em números

246

bullying
punição

física

assédio verbal
ou sexual

toque não consentido, 
violação e assalto

SRGBV É UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS E CONSTITUI UM GRAVE 
IMPEDIMENTO À APRENDIZAGEM, 

PRINCIPALMENTE PARA RAPARIGAS.

SRGBV É POUCO ESTUDADO 
E POUCO DENUNCIADO.

 CONTUDO, SABEMOS QUE:

ESTIMA-SE QUE

MILHÕES
DE RAPARIGAS E 

RAPAZES SÃO VITIMAS 
DE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

TODOS OS ANOS

1     4
RAPARIGAS

REVELARAM NÃO SE 
SENTIR À VONTADE AO 

UTILIZAR OS SANITÁRIOS
 *SEGUNDO UMA SONDAGEM 

INTERNACIONAL A 7000 JOVENS 
REALIZADA EM 4 REGIÕES

O GRUPO DE TRABALHO DOS PARCEIROS 
GLOBAIS CONTRA A SRGBV É UMA 

COLIGAÇÃO DE 30 AGÊNCIAS E 
INSTITUIÇÕES QUE PROMOVEM A 

EDUCAÇÃO FEMININA E A IGUALDADE 
DE GÉNERO.

Para mais informações visita www.ungei.org/247_srgbv.html

Terminar com a violência de género em contexto escolar 
(SRGBV – School-Related Gender-Based Violence)

em 
cada

PROMOVER A IGUALDADE DE 
GÉNERO E A NÃO-VIOLÊNCIA 

NO CURRÍCULO E PRÁTICAS DE 
ENSINO PARTICIPATIVO.

FORTALECER AS LIGAÇÕES ENTRE 
ESCOLAS, LARES FAMILIARES 
E SERVIÇOS PARA PREVENIR 

E RESPONDER À SRGBV.

ENVOLVER OS JOVENS, 
AS COMUNIDADES

 E PROFESSORES NA 
CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES.

GRUPO DE TRABALHO DE PARCEIROS GLOBAIS – Infografia criada para assinalar o Dia Internacional Para Acabar Com a Violência Contra as Mulheres
Edição para Portugal autorizada pela UNGEI/UNESCO – FENPROF 2014/2015
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EMPREGO

Concursos

FENPROF 
coloca 
questões  
que 
incomodam 
MEC

O MEC insistiu em abrir os 
concursos de professores 
sem acolher quaisquer 
propostas, apresentadas 
pela FENPROF, de 
alteração das normas que 
os norteiam. 

Recorde-se que, perante o “não 
concurso” de há dois anos e o 
descalabro verificado nas colo-
cações deste ano, a FENPROF 

reclamou do MEC, ainda no 1º período, a 
abertura de um processo negocial tendo 
em vista a revisão global do diploma de 
concursos. Com a aproximação da data 
em que, previsivelmente, arrancaria o 
concurso, a FENPROF apresentou, ain-
da, uma proposta concreta de alteração 
dos aspetos mais negativos do referido 
diploma que, a ser aceite, impediria a 
repetição dos atrasos na colocação 
de professores verificados este ano 
e a ocorrência de ultrapassagens no 
que à distribuição das colocações diz 

respeito, seja no acesso aos quadros, 
decorrentes da aplicação da norma 
de vinculação dita semi-automática 
(também designada “norma travão”), 
seja na mobilidade interna. A nada o 
MEC respondeu.

Aberto o concurso, muitas são as 
dúvidas e apreensões que se colocam, 
particularmente as que se relacionam 
com os aspetos referidos atrás, mas 
não só, situação que levou a FENPROF 
a dirigir-se à DGAE, exigindo escla-
recimentos, que se aguardam. Entre 
outras questões, a DGAE foi instada a 
responder às seguintes:

Se as vagas de QA/QE publicadas 
na Portaria n.º 57-C/2015 são só para 
o concurso interno, significa isso que 
as que não forem preenchidas nesse 
concurso, ficam por ocupar?

 E quanto às vagas de QZP constan-
tes na dita Portaria, confirma-se que elas 
se destinam exclusivamente ao concurso 
externo? Se sim, como garantirá o MEC 
(como afirmou à comunicação social) 
que nenhum professor dos quadros será 
ultrapassado?  

De igual modo, como pretende o 
MEC superar o problema de violação 
do princípio da igualdade que resulta do 
facto de docentes com maior graduação 
profissional serem ultrapassados, por 
outros de menor, no acesso aos quadros?

Relativamente, ainda, à aplicação 
da designada “norma travão”, o tempo 
de serviço prestado nas escolas das 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira releva para esse efeito? 

Como são identificados os docentes 
dos quadros que estão obrigados a 
apresentar-se a concurso interno por 
não terem horário letivo? 

Quem são os docentes do MEC 
em requalificação se ainda não existe 
uma lista definitiva publicada, existindo, 
apenas, uma lista provisória constituída 
por 15 professores? 

Quanto aos docentes que se en-
contram no sistema de requalificação 
que pertenciam ao MSESS, em que 
prioridade do concurso serão ordena-
dos? E que entidade é responsável 
pela homologação do tempo de serviço 
prestado por estes docentes? 
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APOSENTADOS

Pensões atribuídas em 2014
As pensões atribuídas em 2014 foram calculadas com base nos coeficientes 
de revalorização das remunerações em 2013 porque a Portaria que devia 
determinar os coeficientes para 2014 só foi publicada a 17 de Dezembro [a 
Portaria, com o número 266/2014, entrou em vigor no dia a seguinte à sua 
publicação produzindo efeitos desde 1 de Janeiro (artigo 4.º)].
As  pensões atribuídas em 2014 têm de ser recalculadas e os aposentados 
têm direito aos valores em dívida desde o dia da aposentação, quer nas ver-
bas pagas pela CGA, quer nas que receberam através das escolas/serviços 
depois de aposentados.
A CGA procederá às correções necessárias neste mês de Março. Chamamos 
a vossa atenção para que confiram os valores atribuídos. Caso não estejam 
certos ou em caso de dúvida devem consultar, de imediato, o Sindicato. 
Se a correção não for feita devem requerê-la podendo utilizar a minuta de 
requerimento que se segue. 
 
Ex. mo Senhor
Director da Caixa Geral de Aposentações
Av. 5 de Outubro, 175
Apartado 1194
1054 – 001 Lisboa
 
(nome), subscritor/a da CGA com o nº (…) residente …………………………………., 
tendo sido aposentada/o com efeitos a --/--/----, vem requer a V. Exª se digne 
mandar alterar o valor da sua pensão de aposentação, no sentido de serem 
aplicados os coeficientes de revalorização das remunerações anuais (cálculo 
das parcelas P1 e P2), previstos nos anexos I e II, da Portaria nº 266/2014, 
de 17 de Dezembro, a qual produz efeitos a 1 de Janeiro de 2014.
Requer ainda que, em consequência do novo cálculo, as verbas em falta 
sejam de imediato atribuídas. 
 Pede Deferimento
…………, …. de …..de 2015 
O/A Requerente

T odos sabemos que só existe um 
regime especial de aposentações 
para os professores. É um regime 
estabelecido na Lei nº 77/2009 

que abrange os professores que lecio-
naram em regime de monodocência e 
que finalizaram o curso em 1975 e 1976.

Nesta situação já há havia muito 
poucos casos e em Março de 2014 o 
governo acabou com este regime. Só 
com a luta dos Sindicatos, que exigiram 
na Assembleia da República a reposição 
da lei, foi possível manter este regime 
com a publicação da Lei nº 71/2014 de 
1 de Setembro (sem que os professores 
perdessem este direito entre Março e 
Agosto de 2014).

Na realidade esta lei especial aplica-
-se aos professores que acabaram o 
curso em 1975 e 1976 porque, na altura, 
o regresso de muitos professores das 
colónias provocou a não colocação dos 
professores que tinham acabado os 
cursos e destes professores que não 
foram colocados num período entre 1 a 
3 anos. Assim o processo de compensa-
ção é este regime especial que permite 
a aposentação, quando lecionaram em 
monodocência, com 57 anos de idade 
e 34 anos de serviço (Artº 2º).

A mesma lei permite que os profes-
sores com 34 ou mais anos de serviço 
se possam aposentar com 55 ou 56 anos 
de idade, sendo penalizados em 4,5% 
e 9% respetivamente.

Permite ainda que, se o professor 
tiver mais de 34 anos de serviço, por 
cada ano a mais seja bonificado em 
seis meses na idade. Por exemplo, um 
professor com 56 anos pode aposentar-
-se sem penalização pela idade se tiver 
36 anos de serviço, pois é como se 
tivesse 57 anos.

Contudo a CGA faz uma leitura desta 
lei que os Sindicatos da FENPROF con-
sideram errada, portanto ilegal:

Logo que o professor tenha penali-
zação pela idade (por ter 55 ou 56 anos) 
é-lhe feito o cálculo da pensão tendo em 
conta o que lhe falta para os 40 anos 

de serviço (tempo de serviço exigido no 
regime geral da Função Pública).

Assim um professor com 56 anos 
e 34 de serviço tem penalização de 
4,5% pela falta de 1 ano na idade e é 
penalizado ainda no cálculo por ter 34 
anos e não 40 anos de serviço.

Isto é, a CGA “esquece” que no artº 2º 
da lei se diz que 34 anos é considerado 
carreira completa!

Nem sempre a CGA tem em conta o 
tempo de serviço além de 34 anos para 
bonificar a idade (1 ano de serviço a mais 
daria 6 meses de bonificação na idade).

E ainda mais grave, há professores 
com 57 anos ou mais de idade e 34 anos 
ou mais de serviço que são “penalizados” 
de facto porque lhes calculam a pensão 
tendo em conta o tempo de serviço que 
lhes falta para os 40 anos de serviço.

O SPRC tem apoiado juridicamente 
os professores e foram colocados vários 

processos em tribunal, sendo que. Até 
agora, só os casos com 57 anos de 
idade (ou equiparados por bonifica-
ção) e 34 de serviço têm tido decisões 
favoráveis por parte dos juízes, não 
tendo havendo, até à data, qualquer 
situação com despacho favorável nos 
casos em que os professores tenham 
55 ou 56 anos.

Alertamos os professores para o facto 
da CGA estar a fazer erros nos cálculos 
destas aposentações, havendo casos 
em que recebem de 150 a 400 euros a 
menos, e aconselhamos que consultem 
o SPRC quando tiverem dúvidas. 

Chamamos a atenção que há prazos 
para reclamar e recorrer aos tribunais 
(neste caso 3 meses) que não podem 
ser ultrapassados. 

Departamento de Aposentados 
(Isabel Melo), 2015/03/10

Aposentações Especiais e os “erros 
especiais” da CGA
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SECTORES

Foi apresentado pelo 
Ministério da Educação, 
no passado dia 21 de 
Fevereiro, um Estudo de 
Avaliação das Orientações 
Curriculares e da 
Qualidade na Educação 
Pré-escolar e um projecto-
piloto chamado de 
“Playgroups for Inclusion 
– Aprender, Brincar, 
Crescer” que tem como 
parceiros estratégicos 
a Fundação Bissaya 
Barreto, entre outros.  

Com o patrocínio do MEC e com 
o financiamento de um milhão 
de euros por parte da Comissão 
Europeia, o Ministério referiu neste 

contexto, que foi a pensar nas crian-
ças que não frequentam a educação 
pré-escolar, e por este facto ficam em 
desvantagem social em relação às outras 
que nasceu este projecto. 

Quanto ao que foi divulgado sobre 
ele “… propõe-se dinamizar 50 grupos 
de crianças e respectivas famílias, que 
realizarão sessões bissemanais de duas 
horas, facilitadas por técnicos formados e 
supervisionados pela Fundação Bissaya 
Barreto. Não se trata de creche ou de 
jardim de infância, trata-se de um projecto 
novo, que visa aproximar as crianças e 
dar-lhes a oportunidades de estarem num 
contexto de socialização e é um projecto 
que se estende também aos cuidadores 
dessas crianças. Os grupos funcionarão 
em espaços diversificados – escolas, 
instituições públicas e de solidariedade 
locais, espaços públicos, mercados e 
estabelecimentos comerciais e haverá 
dois monitores em cada grupo de 10 
crianças e 10 cuidadores…” disse no dia 
23 de Fevereiro em entrevista ao Diário 
das Beiras Lúcia Santos, administradora 
da Fundação Bissaya Barreto.

Ficam os Educadores de Infância 
preocupados se o que é explanado na 
apresentação deste projecto-piloto tiver 
os contornos que parece ter é um grave 
precedente tanto para a Educação Pré-

Playgroups for Inclusion:  A “Nova Educação 
Pré-Escolar” do Ministério da Educação?

-Escolar como para a Escola Pública. 
Perguntas e preocupações numa 

primeira análise: 
Vão ser usados espaços escolares 

para actividades que nada têm a ver, nem 
podem ser comparáveis, com educação 
pré escolar. Será uma situação como a 
que se passa com a Cambridge School e 
o exame de inglês na Escola Pública?...

Os jardins de infância vão ser subs-
tituídos gradualmente por espaços infor-
mais onde as crianças e “cuidadores” vão  
frequentar em regime bissemanal umas 
“actividades” que são chamadas de 
inovadoras e geridos por monitores (?) 
formados pela Fundação Bissaya Bar-
reto?...

Este anunciado “projecto” desvirtua 
o que é a educação pré-escolar e a 
frequência de um jardim de infância 
público e pode ser um passo para a 
sua privatização quando são entregues 
fundos europeus a instituições privadas 
(Fundação Bissaya Barreto entre outras), 
e com o alto patrocínio do Ministério 
da Educação, para estas desenvolve-
rem actividades em espaços escolares 
públicos, dinamizadas por monitores e 
que os responsáveis do ME comparam 
a educação pré-escolar. 

 Ana Paula Pires (Educadora de Infância e Dirigente Sindical)

Se o ME diz que em Portugal 14 por 
cento das crianças com idades compre-
endidas entre os três e os seis anos não 
têm acesso à educação pré-escolar e 
pretende contribuir para a redução da 
desvantagem social e para a promoção 
do desenvolvimento cognitivo, emocional 
e social das crianças deste grupo etário 
só tem uma coisa (ou duas) a fazer que 
é implementar a obrigatoriedade da fre-
quência da educação pré-escolar no ano 
imediatamente anterior ao ingresso na 
escolaridade obrigatória, posição assu-
mida há muito pela FENPROF (1998), e 
acatar o parecer do Conselho Nacional 
de Educação que propõe alargar essa 
obrigatoriedade para as crianças com 4 
anos e a universalidade da frequência 
dos 3 anos. E para que isto possa acon-
tecer o Ministério tem que investir no 
alargamento da rede pública de jardins 
de infância que o financiamento de um 
milhão de euros por parte da Comissão 
Europeia poderia ajudar. 

A verdade é que tal exigência não vai 
ser concretizada porque não é prioridade 
no âmbito das políticas educativas. As 
prioridades deste governo são outras…
em conversa com a educadora de infân-
cia Margarida Fonseca que foi dirigente 
sindical do SPRC durante vários anos 
e estudiosa da História da Educação 
Infantil em Portugal, a notícia sobre este 
assunto fez-lhe lembrar quando Salazar 
criou a Obra das Mães para a Educação 
Nacional… 

Os jardins de infância vão ser 
substituídos gradualmente por 
espaços informais onde as 
crianças e “cuidadores” vão 
frequentar em regime bissemanal 
umas “actividades” que são 
chamadas de inovadoras e 
geridos por monitores (?) 
formados pela Fundação  
Bissaya Barreto?.
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Durante dois dias não houve 
aulas de Inglês porque os 
professores foram trabalhar 
de borla para o privado

SECTORES

Grande deve ser a contrapartida 
para o MEC, entidade que deverá 
assegurar o direito às aulas por 
parte dos alunos, para ter desvia-

do professores de Inglês, em todo o país, 
para frequentarem formação promovida 
pela empresa Cambridge. Aulas foram 
anuladas e testes adiados porque os 
professores foram emprestados pelo 
MEC ao privado.

Nuno Crato afirma-se, assim, como 
o dirigente máximo de um serviço que, 
desde o início do ano, com a incompe-
tência revelada na colocação de pro-
fessores, mais prejudicou as escolas, 
os professores e os alunos, razão por 
que, há muito, a FENPROF reclama a 
demissão deste ministro de baixa valia.

Como habitualmente, quem assume 
em todo este processo, mais uma vez, 
o papel de dono dos professores e dos 
directores das escolas é o IAVE e o seu 
presidente. Este senhor arroga-se no 
direito de ordenar aos directores que 
nomeiem os professores que irão servir 
os interesses da empresa Cambridge 
e obriga-os a, durante dois dias, fre-
quentarem formação para poderem ser 
correctores das provas daquela empresa.

Este senhor que preside ao IAVE 
é o mesmo, recorde-se, que obriga os 

professores e as escolas a envolverem-
-se em tarefas que não são função sua. 
É o caso desta actividade ao serviço da 
empresa Cambridge, mas é, igualmente, o 
trabalho que lhes impõe para a realização 
da abjecta PACC que, ainda este mês de 
Março, o MEC pretende voltar a realizar.

Os professores têm mais que fazer, 
muito mais, que andarem a perder o seu 
tempo com este tipo de trabalho que não 
é parte integrante do conteúdo funcional 
da sua profissão. Os professores têm 
de trabalhar com os seus alunos e para 
as suas escolas, mas isso é permanen-
temente dificultado pelo ministério que 
Nuno Crato, aparentemente, dirige e 
em que o presidente do IAVE, a par de 
mais uns quantos, tem um poder abso-
lutamente anormal.

Face a esta situação que só em cima 
da convocatória, foi do conhecimento 
dos professores, a FENPROF decidiu:

• Rreforçar a queixa que deu origem 
à abertura de um processo na PGR, 
apresentando estes novos elementos;

• Apresentar queixa junto do Senhor 
Provedor de Justiça e dos grupos par-
lamentares;

• Apresentar queixa junto da Entidade 
Reguladora para a Concorrência, pois o 
MEC privilegia uma empresa privada sem 

que se conheça ter existido qualquer con-
curso público para este tipo de iniciativa;

• Apresentar queixa junto da Comis-
são para a Protecção de Dados, para 
que se investigue se o MEC forneceu 
à empresa privada Cambridge a iden-
tificação de professores das escolas 
que tutela, sem que estes tenham au-
torizado;

• Informar nos próprios locais em 
que a dita formação decorre, os direitos 
dos professores, nomeadamente o de 
reclamarem do seu envolvimento num 
processo cujos contornos não são claros 
e do qual discordam. Nesse sentido, 
foram distribuídas minutas, designada-
mente através do site da FENPROF, e 
manifestar disponibilidade para apoiar 
os professores que, por este motivo, 
pretendam recorrer aos tribunais;

• Irá reunir com as associações de 
professores de Inglês.

A FENPROF reafirma que se torna 
indispensável conhecer quais as con-
trapartidas que existem e quem delas 
usufrui, neste processo estranho em que 
o governo coloca os seus trabalhadores 
ao serviço de interesses privados.

É necessário notar que, para além 
de terem de frequentar esta formação – 
pelos vistos, as licenciaturas, mestrados 
e doutoramentos dos professores não 
servem, é necessário submetê-los a 
esta “PACC” –, os professores já foram 
usados para divulgar propaganda a este 
respeito e para angariarem alunos e 
serão usados para a vigilância das pro-
vas, para a realização de provas orais, 
em alguns casos tendo de circular entre 
diversas escolas, e para a classificação 
dos alunos. É um abuso e é, acima de 
tudo, uma vergonha!

Texto reescrito a partir de um comu-
nicado do Secretariado da FENPROF. 

É necessário 
notar que, para 
além de terem 
de frequentar 
esta formação 
– pelos vistos, 
as licenciaturas, 
mestrados e 
doutoramentos 
dos professores 
não servem, 
é necessário 
submetê-los a 
esta “PACC”
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DIVULGAÇÃO

CONCURSO DE CONTOS 2015  
(TEMA LIVRE) 
REGULAMENTO DO CONCURSO

1. Numa iniciativa conjunta do Ateneu de Coimbra e do 
Sindicato dos Professores da Região Centro, realiza-se 
o Concurso de Contos 2015 (Tema Livre);

2. O concurso, na modalidade de contos, escritos em 
Língua Portuguesa, é aberto à participação de todos os 
cidadãos;

3. Os trabalhos a concurso deverão ser originais e iné-
ditos, podendo ser apresentados em prosa ou poesia;

4. As obras a concurso deverão ser apresentadas em 
texto processado por computador, Times New Roman, 
corpo 12, a dois espaços, em folhas A4, apenas de um 
lado de cada folha, com um máximo de 70 páginas;

5. Os concorrentes deverão enviar 5 exemplares em papel 
e uma cópia em CD-ROM numa versão de processador 
de texto, até 1 de Outubro de 2015, data de correio 
registado, para: SPRC — Concurso Literário, Apartado 
1020, 3001- 552 Coimbra.

6. Os trabalhos serão firmados com pseudónimo e acompa-
nhados de envelope fechado, o qual deve conter, no interior, 
o nome, endereço, contacto telefónico do concorrente e 
título do trabalho apresentado a concurso. No exterior do 
envelope deverá constar apenas o pseudónimo igual ao 
que assinar o trabalho.

7. Sempre que um concorrente apresentar mais do que 
um trabalho, deverá remetê-los em separado, subscritos 
com pseudónimos diferentes.

8. Serão atribuídos os seguintes prémios:

a) Edição em livro dos contos relativos aos dois primeiros 
prémios, com o apoio da Editora Lápis de Memórias 
(Coimbra);

b) Por decisão do Júri, poderão ser atribuídas menções 
honrosas;

9. O Júri será constituído por 5 elementos, indicados 
pelas respectivas direcções;

10. O Júri poderá não atribuir qualquer prémio, caso 
entenda que os textos a concurso não tenham o nível 
pretendido;

11. Não haverá recurso das decisões do Júri;

12. Os premiados serão contactados telefonicamente, 
pela organização, nas 48 horas seguintes à decisão 
final do júri;

13. A divulgação pública dos vencedores far-se-á até 30 
de Novembro;

14. O Ateneu de Coimbra e o SPRC reservam o direito de 
publicação dos trabalhos a concurso, em edições próprias;

15. A organização não fica obrigada a devolver os traba-
lhos aceites a concurso, pelo que, caso os autores assim 
pretendam, devem ser levantados na sede regional do 
SPRC, sita na Rua Lourenço Almeida Azevedo, 21, em 
Coimbra;

16. Serão excluídos os concorrentes que não respeitem 
as condições deste regulamento;

17. Cabe ao júri solucionar todas as situações omissas 
neste regulamento.

Comemorar Abril nos 
75 anos do Ateneu de 
Coimbra e nos 33 anos  
do SPRC
Por proposta do Ateneu de Coimbra, 
que celebra este ano o 75.º Aniversário, 
decidiram as direcções do SPRC e 
do Ateneu lançar, conjuntamente, 
um concurso literário que se integra, 
também, nas comemorações do 
33.º Aniversário do SPRC e do 41.º 
Aniversário do 25 de Abril.
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“A maioria parlamentar nomeia o governo, a direção desses 
partidos nomeia as chefias económicas e financeiras e sobre 
estas não existe um controlo democrático das suas ativida-
des nem conhecimento das suas relações. Com este poder, 
o crime organizado influencia o mercado e com ele adquire 
ascendência política, ou seja, reforça o seu poder. O poder 
económico corrompe o poder político.” – pode ler-se em 
“Burguesia Criminosa” de René Tapia Ormazábal

Tráfico de droga, de armas, de seres humanos, paraísos 
fiscais e os ilícitos de uma Burguesia Criminosa desenvolvidos 
perante o silêncio e cumplicidade de governos... os biliões que 
esta economia move em todo o mundo... o crime organizado 
no conforto dos Estados...

“Burguesia Criminosa”, de René Tapia Ormazábal, trata 
a crueza dos números e denuncia os responsáveis. Alerta a 
consciência do leitor de uma forma simples e directa, sem 
rodeios. O autor chileno, há muito radicado em Portugal, 
desenvolveu actividade docente em diversas instituições 
de ensino superior e não descansa perante escândalos de 
que todo o mundo fala, mas sem que sejam dados passos 
significativos para lhes pôr fim.

Para onde caminhamos? Como é possível pactuar com 
esta situação?

1 de Março a 31 de Maio de 2014

Concurso de conto  
de inspiração clássica
O concurso de Conto de Inspiração Clássica é uma iniciativa 
desenvolvida pela Origem da Comédia, uma sub-secção 
afecta à Associação Portuguesa de Estudos Clássicos, que 
tem como objectivo fomentar a (re)leitura e a (re)escrita dos 
fundamentos clássicos da nossa cultura, revelar a presença 
desses paradigmas na nossa memória e no imaginário con-
temporâneos, reiterando a actualidade e perenidade deste 
legado da Antiguidade na Cultura Portuguesa.

+ informação: enviar mail para oc.concursoconto@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Burguesia Criminosa
Oligarquia Financeira Criminosa  
e Dívida Externa
Colecção COMPENDIUM, Chiado Editora
de René Tapia Ormazábal

Prepare-se! “Burguesia Criminosa” revela uma história 
feita de crime... eventualmente chocante.

Ficha
René Luis Tapia Ormazábal
Chileno, naturalizado português desde 1986, concluiu mestrado 
no Chile (1970) e doutorou-se em Economia na Alemanha 
(1978) e em França (1993) nas áreas do “Ajustamento estru-
tural” e “Financiamento do desenvolvimento”.
Docente e investigador em universidades do Algarve, Coimbra, 
Lisboa e Porto, leccionou sobre “A transição a economias de 
mercado” na Europa do Leste e sobre a economia portuguesa. 
Consultor da União Europeia, especializado sobre a Colômbia 
(1997-2000).
Especializado em Economia Política da Droga, com várias 
publicações e conferências neste campo. Pesquisa em Offshore 
e Corrupção, estuda actualmente o crime organizado.
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REGALIAS AOS SÓCIOS / NOVOS PROTOCOLOS

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

Distrito de Coimbra

Espaço Psicológico - Consultório 
de Psicologia
Largo da Cruz de Celas, nº 4 - Edificio 
Cruzeiro, 1º - Sala 5
3000-132 COIMBRA
Telemóvel – 961844043
www.espacopsicologico.com
20% desconto na generalidade dos 
produtos e/ou serviços praticados
(extensível a familiares directos dos 
sócios e funcionários).
Desconto de 20% nas oficinas para 
pais e professores.
Psicólogas que aderiram ao protocolo:
Drª Andreia Filipa Salguinho Costa
Drª Joana Nunes de Sousa Gomes

ÓPTICA SOFIA
Rua da Sofia, nº 104/110
3000-389 COIMBRA
239823323 / 968565157
www.opticasofia.com
20% Desconto em armações, lentes 
oftálmicas, óculos de sol.
15% Desconto em lentes de contacto.
Desconto 100%:
• Consultas Optometria e 
Contactologia;
• Tonometria (tensão Ocular).
Descontos não acumuláveis com 
outras promoções em vigor.

InCAR – Ignition Planet
Rua Entre Vinhas, nº 36
3045–502 Taveiro 
239981006 / 967758500
geralcoimbra@incar.pt
20% Desconto no preço da mão de 
obra.
Manter os preços de campanha de 
2014 durante o ano de 2015.
Oferta de 20€ em cartão a descontar 
no preço da mão de obra (hora) nos 
serviços mecânica automóvel.
Oferta do sistema de recolha e entrega 
de viaturas em qualquer serviço de 
oficina.
Oferta de voucher de férias após o 
primeiro serviço efectuado na oficina.
Oferta de reparação de furos (até dois 
por viatura/ano).
Oferta de lavagem exterior da viatura.

Distrito da Guarda 

José António da Silva Baptista
Rua José Tavares Correia de 
Carvalho, nº 7 R/C Esq
6270-436 SEIA
925742994 / jbaptistajasb@gmail.com 
Terapeuta de Shiatsu e Reflexologia;

Massagens.
Desconto 30%.

Dr. Manuel Gomes – MEDIguarda
CONSULTÓRIO - Clínica de 
S. Mateus / Cliniforme, na Rua 
Mouzinho da Silveira nº 15 R/ch
Tel. 271 211 905 | mediguarda@
gmail.com
Destina-se a todos os sócios 
(do SPRC) e seus familiares, 
beneficiários ou não da ADSE 
Os sócios identificados, que têm 
ADSE pagarão 3,99 € de taxa de 
consulta; 
Os associados que não têm ADSE, 
terão um desconto de 50% nas 
consultas (pagarão apenas 20,00€).
Qualquer questão mais pessoal, 
pode ser contactado o médico pelo 
telefone 917 234 444 (24 h/dia).

SECOND CHANCE
Rua  Dona Maria das Dores 
Sampaio, nº 14
6300-867 Guarda
965760149
secondchancekidsguarda@gmail.com
15% Desconto. Outros descontos: 
consulta a tabela

Clinica Pediátrica KIDSCARE
Rua Mouzinho de Albuquerque, nº 23
6300-734 GUARDA
271238048 / 961565682
kidscare.guarda@gmail.com
10% Desconto

Fora da região Centro

INATEL
Calçada de Santana, 180
1169-062 Lisboa
Tel. 210 027 000 | www.inatel.pt | 
inatel@inatel.pt 
10% de desconto na Unidades 
Hoteleiras, Parques de Campismo e 
outros descontos.

Última hora
SPRC NEGOCEIA ACT

O SPRC enviou a todas 
as instituições de ensino 
superior públicas uma 
proposta de Acordo Colectivo 
de Trabalho (ACT) cuja 
tem o objectivo clarificar 
a aplicação das normas 
contidas nos ECD sobre 
horários de trabalho, ao 
mesmo tempo que pretende 
consagrar as 35 horas de 
trabalho semanal, em vez 
das 40 horas. O documento 
entregue e em discussão 
abrange diversas matérias 
muito importantes: tempo de 
trabalho consecutivo, duração 
do trabalho diário e semanal, 
compensação por acréscimos 
horários, serviço docente 
extraordinário, efeitos 
laborais e remuneratórios dos 
contratos a tempo parcial e 
horário nocturno, entre outras 
matérias. Há já negociações 
a decorrer a bom ritmo no 
politécnico de Coimbra com 
vista a um acordo entre 
presidência e o SPRC/
FENPROF. | LL



Convocatória
Nos termos das alíneas 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 27 de Março de 2015, 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 2014.

3. Discussão e aprovação do Plano de Acção e do Orçamento para 2015.

4. Outros assuntos de interesse.

Coimbra, 20 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Assembleia Geral

a) Joaquim de Sousa Morais Ferreira


