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Exmo. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros
Doutor João Titterington Gomes Cravinho
Ex.mo Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
Dr. Paulo Cafôfo

C/C: Instituto Camões, I.P.

Antes de mais queremos congratular V. Exas. pelas novas funções executivas que irão
desempenhar. As nossas expectativas são as melhores no sentido de encontrarmos interlocutores
válidos, sensíveis aos problemas que subsistem nas áreas de que V. Exas agora assumem as
respetivas competências, contando com a nossa colaboração institucional no sentido de encontrar
as melhores soluções para resolução dos mesmos.
Enquanto representantes de um número considerável de professores a lecionar no Ensino
Português no Estrangeiro (EPE), solicitamos com todo o empenho uma audiência urgente a V. Exas.
para abordarmos um conjunto de preocupações que nos acompanham há imenso tempo,
nomeadamente:
1. Atualização do mecanismo de correção cambial, destinado a salvaguardar os danos
provocados pela desvalorização do euro face a outras moedas, nomeadamente o franco suíço. Só
para exemplificar – e usando os valores das taxas de câmbio do Banco de Portugal em 27 de julho
de 2009, https://www.bportugal.pt/taxas-cambio – data da assinatura da tabela remuneratória em
vigor dos docentes do EPE – 1 euro correspondia a 1,5237 francos suíços. No dia 30 de março de
2022, corresponde a 1,0362 francos suíços. A perda do valor de troca do euro ocorrida nas últimas
semanas, em particular desde o início do conflito na Ucrânia, 24 de fevereiro, tem provocado um
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impacto profundo no rendimento disponível dos professores do EPE a lecionar na Suíça, cuja
remuneração é efetuada em euros.
Este choque cambial configura uma situação idêntica à verificada em 15 de janeiro de 2015, quando
o Banco Nacional Suíço anunciou o abandono da taxa mínima de câmbio para o franco suíço, o que
contribuiu para uma rápida desvalorização do euro em mais de 15%. Na ocasião, o Governo
Português criou um normativo especial (e excecional) para minimizar esta situação, através da
publicação do Decreto-Lei 101-A/2015 de 4 de junho, no qual foi aprovado um mecanismo
extraordinário de correção cambial. Este mecanismo extraordinário foi posteriormente tornado
constante através da publicação do Decreto-Lei 35-B/2016 de 30 de junho. No entanto, a sua
utilidade tem sido mitigada pela formulação imperfeita do seu articulado, desfasado da realidade
tangível com que se defrontam estes professores no seu quotidiano. Tendo presente que a última
atualização deste mecanismo de correção cambial ocorreu com a publicação da Portaria 41/2022 de
19 de janeiro de 2022 – aplicável ao 2° semestre 2021 – impõe-se a revisão urgente deste
normativo capaz de dar resposta rápida e exequível a esta situação anormal. Para situações
extraordinárias, medidas extraordinárias!
2. Revisão do Regime Jurídico do Ensino Português no Estrangeiro, consubstanciada, entre
outros pontos, na possibilidade de mobilidade interna até agora vedada…
3. Modificação do diploma dos concursos nacionais que permita aos professores no estrangeiro
não pertencentes ao Quadro poderem concorrer em igualdade de circunstâncias aos seus colegas
de Portugal;
4. Elaboração de um quadro remuneratório baseado na paridade de poder de compra (PPP)
entre Portugal e os países de acolhimento publicado periodicamente pela OCDE;
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5. Cumprimento do estipulado no diploma que determina as remunerações atuais (Despacho
n.º 17398-C/2009 de 27.07), nomeadamente no que respeita à validação dos anos de serviço que
permitem a transição da posição remuneratória.
Na expectativa da boa recetividade a esta missiva e de um encontro próximo, subscrevemo-nos
com elevada consideração,
Lisboa, 5 de abril de 2022
O Secretário-geral do SINDEP

(João Rios)
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