
Exº Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto:

De acordo com notícias que vieram a público, cerca de 270 professores de Actividades 
Extracurriculares (AEC) encontram-se sem receber as remunerações devidas desde o 
mês de Setembro de 2011. Estas são-lhes devidas por parte da a empresa EduTec, 
contratada  pela  Câmara  Municipal  do  Porto  por  concurso  público,  no  sentido  de 
garantir o funcionamento dessas mesmas Actividades nas escolas de Ensino Básico 
da Cidade do Porto.

Responsáveis da empresa confirmaram à comunicação social a existência de atrasos 
no pagamento dos salários,  tendo apontado responsabilidades à entidade bancária 
que faz a intermediação de pagamentos entre a EduTec e a Câmara Municipal do 
Porto, por intermédio de um acordo de factoring.

Considerando que as verbas da AEC provém do Ministério da Educação com o fim de 
pagarem  salários  aos  professores,  que  a  Câmara  Municipal  do  Porto  tem 
responsabilidades em assegurar a transferência atempada das verbas para a empresa 
contratante,  e  que  as  consequências  económicas  e  sociais  para  os  docentes  são 
desastrosas (vêem-se privados das suas já parcas remunerações devidas, cerca de 
400 euros mensais), esta é uma situação que tem de ser denunciada e corrigida.

Desse  modo,  venho,  por  este  meio,  e  ao  abrigo  das  disposições  legais, 
designadamente a alínea s) do Artigo 68º da Lei 169/93, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei 5-A/2002, solicitar que sejam fornecidas as seguintes informações:

-  Qual  a data e valor  das verbas transferidas pelo Ministério  da Educação para a 
Câmara Municipal do Porto, desde o início do ano? Qual a data e valor das verbas 
transferidas pela Câmara Municipal do Porto para a empresa EduTec?

- Reconhece V. Ex.ª a existência de atrasos provocados pelo intermediário bancário? 
Quais as diligências que tomou/pensa tomar para resolver esta situação e assegurar 
que ela não se repita de futuro?

Alertando para o facto de, ao abrigo das disposições legais, V. Ex.ª ter dez dias para 
fornecer  esta  informação,  aproveito  a  oportunidade  para  apresentar  os  meus 
cumprimentos.

O Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária,

(Pedro Carvalho)

Porto, 2 de Dezembro de 2011


