
Tribunais obrigam a pagar
24 milhões a professores

Salários. Ministério tem de pagar retroativos a

docentes que deviam ter mudado de escalão
Lei de 2010 determinava que os
professores há mais de cinco anos
no índice salarial 245 deveriam pas-
sar para o 299. Com a divisão da car-
reira, muitos foram ultrapassados

por colegas com menos tempo de
serviço e ficaram sem o aumento de
245 euros. Sindicatos recorreram
para os tribunais administrativos e

ganharam três processos. A Fenprof
estima que haja 3000 professores
nesta situação e cada um tem direi-
to a 8000 euros. O Ministério da
Educação apenas indica que está
"a realizar os procedimentos neces-

sários para regularizar esta situa-
ção" e pediu às escolas para dizer à
tutela quem vai ser aumentado.
Prazo para esse levantamento ter-
minava ontem. PAÍS PÁG. 12
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Salário. Em 2010, havia cerca de 3000 docentes

que deviam ser aumentados. Tribunal deu-lhes
razão e vão receber 8000 euros de retroativos
O tribunal obrigou o Ministério da
Educação a mudar de escalão e as-
sim aumentar o salário de cerca de
três mil professores. Em causa está
uma lei de 2010. Esta decisão im-
plica pagar oito mil euros líquidos
a cada um destes docentes. O acer-
to já terá sido pago a alguns deles.

O ministério pediu às escolas

que, até ontem, indicassem quem
estava nestas condições. Questio-
nado pelo DN, o Ministério da
Educação e Ciência (MEC) respon-
deu apenas que "está a realizar os
procedimentos necessários para
regularizar esta situação", sem
adiantar nem o montante a pagar a
cada professor nem o número de
profissionais afetados. No entanto,
ao que o DN apurou, os números
do Governo são inferiores aos três
mil estimados pela Fenprof. No ofí-
cio enviado às escolas, o diretor-
-geral da Administração Escolar
pede que indiquem "todos os do-
centes que deverão ser posiciona-
dos no índice (272) com efeitos a
01-07-2010".

Para os sindicatos é
o sinal de que vale a
pena lutar na justiça.
"É a prova de que vale
a pena não desistir, ti-
vemos de ir para tri-
bunal e depois houve
recurso para o Cons-
titucional, mas foi
sempre dada razão
aos professores", su-
blinha o secretário-
geral da Fenprof, Má-
rio Nogueira.

Asituação arrasta-se
há quatro anos, quan-
do foi publicado o De-
creto-Lei 75/2010 com
as alterações à carreira
docente. "As normas
transitórias que pre-
viam recolocações eram tão com-
plexas que algumas pessoas foram
ultrapassadas e agora o MEC, de-
pois de várias ações em tribunal,
está a tentar apurar quantos estarão
nessa posição", explica ao DNRui
Botelho, da direção do Agrupamen-
to de Escolas de Cinfães - onde não
há ninguém nessa situação.

Mas em todo o País "serão cerca
de 3000" que deviam passar do ín-
dice 245 para o 272, ou seja, receber
mais 245 euros por mês, explica
Mário Nogueira. Em Coimbra, se-

gundo o sindicalista, "já transitou
em julgado um processo com 33
professores", o que valeu o paga-
mento de " 12 mil euros, mas de-
pois com os desconto o que recebe
efetivamente são 8000 e qualquer
coisa de euros" a cada um.

A lei determinava que devem
passar para o índice salarial supe-
rior os professores "no índice 245
há mais de cinco anos e menos de
seis", no entanto, como houve a
divisão da carreira em titulares e
não titulares, muitos acabaram
ultrapassados por colegas com
menos anos. Logo em 20 1 1 , a FNE
Federação Nacional da Educa-

ção) e a Fenprof (Fe-
deração Nacional dos
Professores) apresen-
taram queixa nos tri-

bunais administrati-
vos. "A ação que ga-
nhámos foi a do Norte
e já no ano passado",
refere o secretário-ge-
raldaFNE, João Dias
da Silva.

A Fenprof saiu ven-
cedora em dois proces-
sos no Centro e um no
Norte. "Depois houve
recurso para o Tribunal
Constitucional que
disse ao Governo para
repor a constituciona-
lidade, já que havia
professores nas mes-
mas condições a ser tratados de for-
ma diferente." Porém, esta é uma
vitória incompleta, alerta Mário
Nogueira, já que "o decreto dizia
que os docentes seriam reposicio-
nados no índice 299 e não no 272.
Os professores devem agora exigir
isso". Ou seja, mais 245 euros.

O líder da Fenprof aproveita ain-
da para criticar o ministro da Edu-
cação, Nuno Crato. "Mais uma vez
vai ter de engolir aquela afirmação
de que a Fenprof estava a judiciali-
zar a Educação. O que acontece é

que quem gere a Educação não é

pessoa de bem. Se fosse pagava o

que é devido aos trabalhadores e
cumpria a lei. Como não é temos
de ir para tribunal."

5
mil milhões
0 orçamento para

a educação é de 5775,8
milhões de euros

130
mil nos quadros
0 número de quadros tem
vindo a cair: desde 2006
saíram 23 mil docentes

5454
contratados

Neste ano foram pouco
mais de 5000 os contrata-
dos. Em 2012, eram 7600



Mudança no índice salarial dá mais 245 euros por mês aos docentes

OS ÍNDICES

245
> Este índice corresponde ao

sexto de dez escalões da carreira
docente. Atualmente é um venci-
mento-base de 2227,93 euros. Em

2010, a Lei determinava que todos
os profissionais neste escalão "há

mais de cinco anos e menos de

seis para efeitos de progressão na

carreira, são reposicionados no ín-
dice 299". Para isso precisavam
de: no momento em que perfize-
rem seis anos de tempo de serviço
no índice: tenham obtido no ciclo
de avaliação do desempenho de

2007-2009 no mínimo Bom e na
última da lei anterior peLo menos
Satisfaz.

272
> Quem está neste índice recebe
2473,46 euros. É para aqui que vão
transitar os docentes ultrapassa-
dos em 2010.

299
> A lei indicava que os professores
deviam ser colocados no índice

299, ou seja, neste ano receberiam
2718,99 euros de salário-base.

Cerca de 40 mil candidataram-se
a 1954 vagas para entrar nos quadros
professores. Secretário de
Estado defende que vagas
são "suficientes" e que
se baseiam em projeções
das aposentações até 2020

Cerca de 40 mil professores candi-
dataram-se a um lugar nos qua-
dros, num concurso de vinculação
extraordinária, com 1954 vagas.
O Ministério da Educação e Ciên-
cia (MEC) recebeu cerca de 145 mil
candidaturas dos 40 mil candida-
tos, revelou ontem o secretário de
Estado do Ensino e da Administra-
ção Escolar, Casanova de Almeida.

Isto porque cada professor se

pode candidatar a uma vaga em
mais do que uma área geográfica
(quadro de zona pedagógica) e a
mais do que uma disciplina (grupo

de recrutamento) , desde que tenha
habilitações profissionais. Os da-
dos foram avançados pelo gover-
nante na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, à margem
da final do Projeto Europa Susten-
tável, promovido pela Science4-
-you, uma empresa nacional que
produz materiais didáticos focados
nos conteúdos científicos.

Casanova de Almeida sublinhou
que as vagas abertas obedecem a
"critérios científicos" que tiveram
em conta as projeções para as apo-
sentações de docentes até 2020, as

projeções de rescisões, os profes-
sores em mobilidade estatutária e
as projeções demográficas. "São

vagas que entendemos ser sufi-
cientes", declarou.

"O que estamos a fazer é garan-
tir que os professores que acedem

a um vínculo com o MEC acedem a
lugares que efetivamente repre-
sentam necessidades, e, como tal,
não ficarem sem a possibilidade de
formação de horário com compo-
nente letiva [horários-zero] ", acres-
centou.

Sobre a providência cautelar in-
terposta por um grupo de profes-
sores dos quadros contra o concur-
so de vinculação para os contrata-
dos, e no seguimento do que já
havia sido afirmado pelo ministro
da Educação, Nuno Crato, o secre-
tário de Estado disse que "talvez o

diploma não tenha permitido a to-
dos uma leitura adequada". "É um
concurso de acesso, de vinculação
ao MEC, destinado a quem não
tem vínculo. Como tal não pode ser
aberto a professores que já têm vín-
culo." Lusa


