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Dia a dia
02.05
Privadas têm 60 por cento de vagas por ocupar
Apenas quatro em cada dez vagas do ensino superior privado estão a ser preenchidas. Uma quebra no número de
alunos que está a provocar dificuldades financeiras graves em muitas instituições e que já levou ao encerramento
de 17 escolas privadas. Em sete anos registou-se um corte de 25% nos novos alunos no ensino particular e
cooperativo.
04.05
Desconto mínimo pode subir para trabalhadores independentes
Voltar a aumentar a base mínima de descontos para a Segurança Social aos trabalhadores independentes é uma
das hipóteses admitidas pelo Governo, num documento ontem entregue aos parceiros sociais com as linhas
estratégicas da reforma da Segurança Social. O objectivo é aproximar os salários declarados dos reais.
05.05
Cantinas mais saudáveis
O Ministério da Educação prepara -se para proibir a venda de uma lista de alimentos pouco saudáveis, incluindo
refrigerantes e batatas fritas, nas cantinas, bares e máquinas de venda automática presentes nas escolas
portuguesas. (...) A Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular vai estabelecer um quadro de
orientações para a oferta de alimentos nos estabelecimentos de ensino.
09.05
Desemprego é o mais alto dos últimos 20 anos
O desemprego em Portugal vai ser mais alto que a média da União Europeia já no próximo ano. De acordo com as
previsões ontem reveladas pela Comissão Europeia, a taxa de desemprego portuguesa vai ascender a 8,3 por
cento - o valor mais alto dos últimos vinte anos.
11.05
Governo recusa novos aumentos na Função Pública
O ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, afirmou ontem que não vai haver aumentos salariais
intercalares para os funcionários públicos. Embora o Governo tenha revisto em alta nas Grandes Opções do Plano
as previsões para a inflação em 2006 (de 2,3% para 2,6%) e a Função Pública tenha tido uma actualização salarial
de 1,5%, o ministro das Finanças diz que "seria inapropriado" avançar com aumentos porque a "economia tem que
zelar pelo crescimento".
13.05
Gago salva cursos com falta de alunos
O governo recuou na anunciada intenção de fechar todos os cursos superiores a funcionar com menos de 20
alunos. A medida tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro, mas agora Mariano Gago assume que o número de
licenciaturas a encerrar «será bastante inferior». Serão poupados os cursos da área das artes, os que tenham
relevância social, os que sejam únicos e ainda os que funcionam em regime nocturno (...).
14.05
Homens ganham mais 260 euros que mulheres e diferença aumenta
O fosso salarial entre homens e mulheres voltou a aumentar. No ano passado, atingiu 260 euros, o valor mais
elevado desde, pelo menos, 2002. A diferença começa logo no salário base efectivamente pago, por norma superior
quando se trata de um homem. Mas é ainda maior se, à remuneração base, se juntar os vários tipos de subsídio.

15.05
Três em cada quatro cursos ficam de fora de Bolonha
Grande parte da actual oferta no ensino superior não vai estar adequada a Bolonha no próximo ano lectivo, que
começa em Setembro. Três em cada quatro cursos actualmente existentes - a contagem refere-se a licenciaturas e
mestrados - não foram propostos à Direcção-Geral de Ensino Superior (DGÉS) para adequação aos novos
formatos. Por outro lado, em cada três propostas entregues, uma corresponde a um novo curso.
Desemprego continua a afectar mais os licenciados
Os dados para o desemprego em Abril deste ano, divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP), revelam que houve um decréscimo de 2,3% em relação ao mês anterior, que corresponde a menos 10.911
inscrições nos Centros de Emprego e de 2% em termos homólogos. Entre as variações mais significativas, estão a
subida do desemprego entre licenciados (...).
20.05
FENPROF lamenta que avaliação não tenha tido consequências
A Federação Nacional dos Professores lamenta que a avaliação feita aos cursos de ensino superior não tenha tido
"aplicação prática" e defende que, no futuro, esse trabalho deve ser realizado por uma "entidade idónea
independente do Governo e das instituições". (...) A federação acusa que quem tem beneficiado com esta
"cumplicidade" tem sido o ensino superior particular e cooperativo, graças à "omissão, de sucessivos governos,
quanto a exigências de qualidade e de cumprimento da lei".
23.05
Só 57 por cento dos pais goza licença de paternidade
Só pouco mais de metade dos homens que tiveram filhos em 2005 gozaram a licença de cinco dias para estar junto
dos seus filhos, apesar desta ser obrigatória. (...) A licença de cinco dias, seguidos ou interpolados (a gozar durante
o primeiro mês de vida da criança) tornou-se obrigatório, à semelhança do que acontece com as férias, com a
entrada em vigor do Código de Trabalho, em Dezembro de 2003. No entanto, os dois primeiros anos de aplicação
do Código demonstram que a norma não está a ser aplicada.
24.05
STE diz que privatizar encarece serviços públicos
A entrega de serviços públicos a privados vai levar a um aumento dos custos para os utentes. Quem assim pensa é
o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (...). As reformas anunciadas para a administração pública "têm a ver
com mais ou menos serviços públicos e têm a ver com pagar mais ou menos pelos serviços públicos. É um ataque
ao Estado social" e um abrir de portas "a que entrem os privados", acrescentou o presidente do STE, Bettencourt
Picanço. "O que está em causa não interessa só aos trabalhadores da administração pública, mas a todos os
portugueses."
24.05
Nova gestão escolar
O PSD apresentou ontem um projecto-lei sobre gestão e autonomia das escolas que atribui maioritariamente aos
pais e a individualidades locais a escolha dos directores dos estabelecimentos de ensino, que poderão não ser
professores. Segundo o diploma social-democrata, que será apresentado esta semana no Parlamento, a escolha do
director passa a ser da responsabilidade da Assembleia de Escola, um órgão que será composto maioritariamente
por encarregados de educação e elementos exteriores à própria escola, como individualidades representativas do
meio cultural, económico, empresarial e social envolvente.
26.05
Britânico confirma que o ovo veio antes da galinha
O filósofo e cientista britânico John Brookfield engrossou o coro daqueles que afirmam que o ovo surgiu antes da
galinha. A chave do enigma reside no facto de o material genético não evoluir durante a vida de um organismo vivo,
motivo pelo qual o primeiro pássaro que se transformou em galinha teve de existir em forma de embrião dentro de
um ovo.
O professor Brookfield, afirmou que "podemos concluir, sem lugar para dúvidas, que a primeira matéria viva
membro desta espécie foi o ovo. O ovo precedeu, necessariamente, a galinha".
As suas conclusões foram apoiadas por vários professores britânicos, de acordo com vários jornais, entre eles "The
Times" e "The Independent".

