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Dia a dia 

Alargamento de horário avança já no próximo ano par a 5.600 escolas    

Três em cada quatro escolas do 1° ciclo do ensino b ásico estão em condições de avançar com o alargamento de 
horário no próximo ano lectivo, segundo o Ministério da Educação.  A ministra da Educação explicou que a medida 
de carácter obrigatório será aplicada já no próximo ano lectivo em articulação com as câmaras municipais e 
associações de pais. 
02.05 
 
Comércio perde 100 mil empregos   

O comércio e serviços vão perder 100 mil postos de trabalho nos próximos três anos, segundo José António Silva, 
da Confederação de Comércio Português. A estimativa baseia-se no histórico dos últimos 10 anos, quando 
fecharam 20 mil estabelecimentos alimentares. Existem 150 mil estabelecimentos, no geral, e estima-se o fecho de 
30 mil (empregam, em média, três trabalhadores), devido ao efeito dos novos licenciamentos comerciais. 
05.05 
 
Portugal tem 20% de pobres    

14 milhões de trabalhadores da União Europeia (UE) vivem na pobreza, concluiu um estudo do Eurostat, o 
departamento de estatísticas da UE. Portugal é um dos casos mais graves, com aproximadamente 20% de pobres. 
06.05 
 
Valor médio da pensão é de 250 euros    
  
Existem no País mais de 2,6 milhões de pensionistas, sendo o valor médio nacional da pensão de 250,63 euros 
mensais, montante inferior ao Salário Mínimo Nacional, de 365,6 euros, revelam as últimas estatísticas referentes 
ao primeiro semestre de 2004.   
08.05 
 
Risco de fecho para 37% dos cursos superiores públi cos    
  
O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos alertou para consequências trágicas se o Governo 
extinguir os cursos superiores com menos de 20 alunos, já que 37% dos cursos do Ensino superior públicos que 
abriram vagas no ano passado (376 em 1046) estavam nestas condições. 
10.05 
 
Mariano Gago garante subsídio    
  
Mariano Gago garantiu que vai pagar subsídios de desemprego aos professores do ensino superior. A garantia foi 
dada (...) pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no decorrer das reuniões que teve (...) com três 
federações ligadas ao ensino. 
11.05 

Mais de 70% das greves não atinge objectivos    
  
De acordo com o boletim estatístico de Março, da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (...), nos 
últimos cinco trimestres, até 2004, pouco mais de 70% das greves realizadas não produziram, nem sequer 
parcialmente, os efeitos desejados. Os dados da DGEEP revelam que em apenas 27% das greves realizadas neste 
período os trabalhadores conseguiram alcançar total ou parcialmente os seus objectivos.  
11.05 
 
Tutela preocupada com resultados dos alunos    
  
Os resultados das provas de aferição de Matemática e Língua Portuguesa realizados em 2004 nos quarto, sexto e 
nono anos «são preocupantes e revelam uma necessidade de intervenção», alertou (...) a directora do Gabinete de 
Avaliação Educacional. O relatório do Ministério da Educação (...) indica, por exemplo, que na disciplina de 
Matemática mais de metade das respostas dos alunos do nono ano estavam erradas ou em branco. 



 

13.05 
 
Especialistas defendem restrições aos alimentos vend idos nas escolas    
  
Portugal apresenta a segunda maior taxa de prevalência na Europa de excesso de peso e obesidade infantil entre 
as crianças dos sete a nove anos (31,5 por cento) (...) revela um estudo da Faculdade de Medicina do Porto 
realizado junto de meia centena de escolas dos 2° e  3° ciclos do ensino básico. De acordo com o levant amento dos 
produtos vendidos em cantinas, bares e máquinas de venda automática, os investigadores chegaram à conclusão 
de que "os chocolates são comercializados em 80 por cento destes estabelecimentos de ensino", mas apenas 
"quatro por cento vende fruta nos bares".  
16.05 
 
Maior falha dos centros de saúde está na organizaçã o dos serviços    
  
A organização dos serviços é o ponto mais fraco apontado pelos utentes dos centros de saúde. A dificuldade em 
marcar consulta, o tempo de espera e os problemas para conseguir falar ao telefone com o médico de família estão 
entre as razões de maior insatisfação. É o que revela um inquérito nacional do Instituto da Qualidade em Saúde. 
18.05 
 
Mulheres são discriminadas    
  
As mulheres portuguesas com maior escolaridade e qualificação profissional, ganham menos do que os homens em 
igual situação.   
Esta e outras conclusões foram (...) reveladas através de um estudo do economista Eugénio Rosa, da CGTP, feito 
com base em dados de 2002. Diz o estudo que «as desigualdades de remunerações entre homens e mulheres 
aumentam com o aumento do nível de escolaridade e de qualificação das mulheres», sendo que para o nível de 
escolaridade mais elevado (licenciatura), «o ganho médio mensal das mulheres correspondia a apenas a 66,7» do 
dos homens.   
18.05 
 
Desemprego atinge níveis mais altos dos últimos oit o anos    
  
A taxa de desemprego em Portugal aumentou para 7,5 por cento no primeiro trimestre, quando estavam sem 
emprego 412,6 mil indivíduos, de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística. 
O aumento do desemprego foi particularmente acentuado entre as mulheres, com a taxa a fixar-se em 8,6 por 
cento, ou seja, mais 0,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior e mais 1,2 pontos percentuais em relação ao 
trimestre homólogo. 
19.05 
 
Parceiros sociais avançam na formação profissional    
  
Os parceiros sociais terminaram as conversações e vão passar à fase de redacção de uma proposta de acordo 
sobre formação profissional. Mas enquanto patrões e sindicatos reclamam do Governo compromissos em matéria 
de financiamento e criação de escolas, os sindicatos criticam o facto da proposta patronal ser omissa quanto às 
responsabilidades formativas a cargo dessa entidade. 
19.05 
 
Ensino será obrigatório até aos 18 anos de idade    
  
A ministra da Educação pretende fazer com que todos os jovens até aos 18 anos frequentem, obrigatoriamente, o 
ensino ou a formação profissional. A medida, anunciada na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, 
onde esteve pela primeira vez, deverá começar a ser aplicada até 2008. 
19.05 


