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Regional5 

SPRA acredita que 
ciclo eleitoral favorece 
I uta dbsprofessores 
0 presidente doSindicato dos 
Professores da Regiao A~ores 
(SPRA)acreditanum born desfe
cho das negoci~oes sobre acar
rei~a que _esta~ a d~c.Prrer__]leste 
mon1entoa_nivelnadonalequeo 

, cic~o eleit()l;'~l_que se aproxirna
com:l~gislativas naeionais em 
2019 e regionais nos A~ores em 
2020 - possacontrib1lirparaque 

, nos pr6ximos,dois anos se deem 
pa.s~_Osimj)ottall~esnarecupera
~ao do tempo perdido. 

Antonio Lucas falava ao A~o
riano Orie:iitalontem, eni Penta 
Delgada, naAula},{aguada Vni
yersidade dosAgores, onde de' 
co~~uq primeiro de umaseri_ede 
nove plemirios deprofe>;sores que 
o SPRA vai realizar em todas as 
ilhas at<\23 de janeiro. No plena
rio de ontern, que eilcheu a Aula 
Magua, os dirigentes do SPRA fi
zeramjunto dos professores pre-

sentes o ponto da situa~ao rela
tivamellte as negod~5es em tar
no da carreira. 0 presidente do 
SPRAlembrou o compromisso ja 
assumido pelo secretarioregional 
daEducagao e Cultura, Avelino 
Meneses, no senti do de aplicarna 
Regiao os progressos que vierem 
aser conseguidos anivel nacional 
na recuper~ao do tempo conge
lado nas carreiras e refereque esta 
situa~ao podera, devido a auto
nomia, corrigir nos A<; ores aSp e

. tos que possam nao se adaptar a 
Regi5.o ou atemesmo acrescentar 
pontos que tenham ficado de fora 
do acordo'naciona1. PorissO; cori
clui.An1:6nio Lucas, "esperamos 
que sejam esgotadas as negocia
c;Oes anlvel nacional e, se o que 
for conseguido nao for satisfat6-
rio para os professores dos A~o
res, encetaremos en tao uma Jut a 
regional". -tRJc 

Plenario do SPRA encheu Aula Magna para debater problemas dos professores 

Docentes dos A~ores ficarao 
"sempre" em vantagem 
0 secretario regional daEduca" 
c;iio e Cultura, Avelino Meneses, 
afirmou ontem, emPontaDelga
da, que em 1::ermos de re'cupera
c;aO de anoS de servic;o, os docen
teS dOsAc;ores ficarffo "sempre ein 
vantagem" iridependentemente 
daquilo que vier aser acordado 
em termos nacionaiS. 

Citadopelo GACS,Avelino Me
rieses, -que falava a margem da 
reuniao do Conselho Com·dena
dor do SistemaEducativo Regio
nal, afirmOU que essa,"vantagem" 
se deve ao facto da carreira do
cente ser ''mais favonivel" 'rios 
Agores, porqne "esta desprovida 

de quotas" para efeitos de pro
gressiio aos esca15es mais altos, 
como acontece no continente. 

Avelino Meneses referiu ainda 
que durante este ano e dadoo des
congelamento em vigor desde Ide 
janeiro, viioprogredirnaca:ti-eira 
cercade2 mil professores. Relac 
tivainente arecuperac;ao do tem
po de senigo congelado durante 
os Ultimos sete anos, o secretU.rio 
regional afirmou que os Ago res 
alinhara:o com a "soluc;ffo nacio
nal" que sair:idashegociag5es que 
estKO a'decorrer entre o Ministe
rio da Educagao e os sindicatos 
dos professores. ~ RJC 
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