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PUBLICIDADE

Isenção entrou em 
vigor em novembro  
do ano passado 
e abrange viúvos 

MOBILIDADE Aproximada-
mente 65 mil antigos com-
batentes a residir nas áreas 
metropolitanas do Porto e 
de Lisboa requereram o pas-
se ao abrigo do Estatuto do 
Antigo Combatente, estan-
do isentos do pagamento de 
transportes públicos. A me-
dida entrou em vigor em 
novembro do ano passado e 
abrange ainda viúvas e viú-
vos de ex-veteranos da guer-
ra. A norte, segundo os da-
dos dos Transportes Inter-
modais do Porto, já foram 
disponibilizadas cerca de 42 
mil assinaturas Andante. Na 
capital, a Transportes Me-
tropolitanos de Lisboa 
(TML) tem registo de mais 
de 23 mil pedidos.  

“Em novembro e dezem-
bro foram carregados mais 
de 19 mil e 17 mil passes, res-

petivamente”, disse a TML. 
A gratuitidade dos trans-

portes públicos é um dos 
três benefícios concedidos 
no âmbito do cartão do an-
tigo combatente que consa-
gra ainda a isenção do paga-
mento de taxas moderado-
ras no Serviço Nacional de 
Saúde e a entrada gratuita 
em 25 museus, palácios e 
monumentos nacionais.  

Citando o relatório da Uni-
dade Técnica para os Antigos 
Combatentes, o Ministério 
da Defesa Nacional revelou 
ontem que, entre abril e de-
zembro, foram produzidos e 
enviados mais de 378 mil 
cartões. Foram ainda valida-
dos quase 110 mil pedidos de 
atribuição da Insígnia de 
Antigo Combatente. 

“O relatório constata que, 
15 meses depois da entrada 
em vigor do Estatuto, a ge-
neralidade das medidas pre-
vistas se encontram efetiva-
mente implementadas”, 
frisou o Ministério da Defe-
sa Nacional. ��M. S

Cerca de 65 mil antigos 
combatentes já não 
pagam transportes  

Cartões não chegaram, mas professores desvalorizam. 
Ministério diz que processo decorre dentro do previsto 

Escolas dão portáteis 
mas falta Internet 

Marisa Silva 
marisa.silva@ext.jn.pt  

EDUCAÇÃO Há escolas que já 
começaram a distribuir pe-
los estudantes os computa-
dores comprados pelo Go-
verno no âmbito do progra-
ma Escola Digital. No en-
tanto, os equipamentos es-
tão a ser entregues aos alu-
nos sem os respetivos dispo-
sitivos de ligação à Internet 
por ainda não terem chega-
do aos estabelecimentos de 
ensino. Ao JN, fonte do Mi-
nistério de Educação garan-
tiu que todo o processo está 
a decorrer dentro do previs-
to e afirmou que os “com-
putadores podem e devem 
ser entregues aos alunos”.  

As associações de diretores 

consideram que o desfasa-
mento entre a entrega dos 
computadores e do disposi-
tivo de acesso à Internet 
“não causa transtorno” por-
que “a maioria dos alunos 
tem Internet em casa”. 

“Os pais assinam um con-
trato de comodato e levam 
os computadores. Depois, 
quando chegarem, entrega-
mos os cartões. Não causa 
transtorno aos pais porque 
quase todos têm Internet”, 
referiu Filinto Lima, presi-
dente da Associação Nacio-
nal de Diretores de Agrupa-
mentos e Escolas Públicas, 
destacando que os equipa-
mentos são “mais um ins-
trumento de trabalho” para 
os estudantes.  

A opinião é partilhada 

pelo presidente da Associa-
ção Nacional de Dirigentes 
Escolares. “Os cartões não 
chegaram ainda mas, feliz-
mente, a maior parte das fa-
mílias tem Internet em casa 
disponível”, disse Manuel 
António Pereira, presidente 
da Associação Nacional dos 
Dirigentes Escolares e dire-
tor da Escola Serpa Pinto, 
em Cinfães. 

A escola recebeu, em de-
zembro, cerca de 130 portá-
reis para alunos e professo-
res. “Temos estado a forma-
tá-los e a meter os programas 
necessários”, explicou Ma-
nuel António Pereira, garan-
tindo que na escola “não há 
nenhum aluno que não pos-
sa trabalhar por falta de ins-
trumentos tecnológicos”. 

Trinta mil 
alunos não  
têm todas  
as disciplinas 

ENSINO Cerca de 30 mil alu-
nos estarão sem aulas a pelo 
menos uma disciplina devi-
do à falta de professores nas 
escolas públicas. As contas 
são feitas pela Federação 
Nacional dos Professores 
(Fenprof ) com base nas 
5802 horas a concurso para 
a contratação de docentes, 
distribuídas por um total de 
469 horários. De fora do cál-
culo ficam os casos de isola-
mento por covid-19.  

Alertando para “a previsí-
vel falta de professores”, a 
Fenprof irá entregar, após as 
eleições, uma petição à As-
sembleia da República e ao 
futuro Governo para exigir 
medidas que revalorizem a 
profissão e que a tornem 
mais atrativa. ��M. S. 

Portáteis são “mais um instrumento de trabalho”
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“Nós queríamos entregar 
os computadores com os 
dispositivos [de ligação à In-
ternet] mas, felizmente, na 
maior parte dos casos não 
há problema nenhum por-
que as famílias têm esse ser-
viço em casa”, acrescentou 
Manuel António Pereira, 
convicto que a situação é 
transversal a nível nacional. 

“Sou de uma zona desfa-
vorecida no Interior e, por-
tanto, se aqui não há proble-
mas [de acesso à Internet], 
acredito que não haverá 
problemas a nível nacio-
nal”, notou. � 

Escola Digital 
Tem como objetivos “dis-
ponibilizar às escolas, alu-
nos e professores equipa-
mentos e acesso à Inter-
net” e “recursos educati-
vos digitais de qualidade”. 
 
Kit para alunos  
Cada aluno recebe um 
computador portátil, aus-
cultadores, uma mochila e 
um cartão que garante o 
acesso à Internet. 

DADOS

Contas feitas pela 
Fenprof com base 
nas horas a concurso


