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Dia a Dia

03.07
Esforço português não rende
Portugal esforça-se mais do que a média de 35 países europeus com a educação e a formação ao longo da vida
mas os resultados que obtém são inferiores, segundo o primeiro relatório nesta área, ontem publicado pela
Comissão Europeia. O relatório mostra, por exemplo, que o total das despesas públicas com a educação, em
percentagem do PIB (produto interno bruto) aumentou em Portugal de 5,37 por cento em 1995 para 5,73 em 1999
enquanto que a média dos 35 países analisados baixou no mesmo período de 5,44 para 5,23.

04.07
Um quarto das escolas corre risco de fechar
Um quarto das escolas do País do primeiro ciclo do Ensino Básico está a funcionar com menos de 11 alunos. São
precisamente 2.177 estabelecimentos (num total de 8.354), número correspondente às escolas que podem vir a
encerrar se o Governo se limitar a cumprir a lei de 1998.

06.07
Estudo europeu alerta - Portugal pouco empreendedor
Os portugueses são pouco empreendedores. O país surge em 21º lugar no "Global Enterpreneurship Monitor
2001" (GEM), um estudo efectuado com dados de 29 países, cujo objectivo é analisar as razões que fomentam ou
impedem a dinâmica empresarial em cada umas da nações consideradas.

08.07
Empresas não apostam nos cursos superiores
Os empresários portugueses continuam a empregar poucos licenciados, existindo apenas 6,9% de diplomados
entre os trabalhadores por conta de outrem no sector privado. Os dados foram obtidos a partir dos quadros de
pessoal de 1999, numa análise do Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional.

09.07
Trabalho infantil continua a aumentar em Portugal
Em Portugal há quase 49 mil crianças a trabalhar, mas mais de metade não exerce a sua actividade regularmente.
Os dados são do relatório do Sistema de Informação Estatística sobre Trabalho Infantil (SIETI), divulgados ontem
no ministério da Segurança Social por José Sousa Fialho, coordenador do estudo no nosso país.

10.07
Os portugueses exigem pouco no que respeita a educação
Quando no país cerca de 60% da população não tem mais de seis anos de escolaridade e 70% diz estar satisfeita
com a formação que possui, está-se perante um "problema de fundo na sociedade portuguesa". A avaliação foi feita
pelo ex-ministro da educação Marçal Grilo durante a sessão comemorativa dos 15 anos da criação do Conselho
Nacional de Educação (CNE).

13.07
Empregados pouco qualificados
EM 2004, cerca de 68% da força de trabalho portuguesa empregada possuirá baixas qualificações, valor que
continuará a colocar o país como o "campeão" da UE com o maior défice de competências educacionais. A
distância face à Grécia e à Espanha é significativa: naquele mesmo ano, as duas nações empregarão 40,2% e
42,9% de pessoas com fracas qualificações, respectivamente.

18.07
CGTP rejeita gestão de pensões
A CGTP repudiou ontem qualquer hipótese de os sindicatos virem a gerir fundos de pensões de reforma por
considerar que isso não é compatível com a sua vocação de defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. "Se
o Governo quer comprar os sindicatos com esta ideia, nós não nos vendemos", disse à agência Lusa Ulisses
Garrido, da Intersindical

19.07
Contestação une sindicatos
As duas centrais sindicais portuguesas, CGTP e UGT, estão de acordo na rejeição da nova lei de bases da
segurança social, mas discordam da forma de fazer oposição à iniciativa governamental. Recebidos ontem na
Comissão Parlamentar do Trabalho, os representantes da CGTP e da UGT defenderam que as medidas que o
Governo preconiza podem ser levadas a cabo sem alterações à lei.

22.07
Estudantes brancos revelam racismo "perigoso"
Um estudo feito recentemente a estudantes em Portugal concluiu que existe uma forma de racismo subtil mas
preocupante, que tende a considerar os negros menos humanos do que os brancos. O estudo e respectivas
conclusões vêm no último número da revista "Análise Social", uma publicação do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.

22.07
Finanças cortam projectos
O ministro da Educação justificou as alterações no Estudo Acompanhado e Área Projecto com a difícil situação
financeira do Ministério e como forma de salvar as aulas de 90 minutos. A decisão de reduzir, para metade, o
número de professores que leccionam a Área Projecto e o Estudo Acompanhado foi "uma medida de recurso,
tomada a tempo de evitar o disparo da despesa numa área que não é fundamental", sustentou David Justino.

24.07
Esmagadora maioria das escolas do 1° Ciclo sem cant ina
O Sindicato dos Professores da Região Centro considera "um escândalo injustificável" que mais de 96 por cento
das escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do distrito de Viseu não tenham cantina. Esta é uma das conclusões
de um estudo sobre a resposta social dada pelas escolas do primeiro ciclo do distrito de Viseu.
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25.07
Privados rejeitam nota mínima de 9,5 proposta por Lynce
A Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (Apesp) discorda da intenção da tutela de estabelecer uma
nota mínima de entrada nas universidades e politécnicos e defende a mudança urgente de todo o sistema de
acesso.

