
 

Pagamentos “MÍNIMOS” 

Em dezembro fui convocada, pelo centro de formação, como Avaliadora Externa de 2 

colegas. 

Nesse momento enviei um email a informar que o meu automóvel não estaria disponível 

para fazer a deslocação. 

Depois de algumas conversas entre o meu Diretor e de emails trocados com o Diretor do 

Centro de Formação, o meu Diretor pediu esclarecimentos superiores sobre como devia 

atuar. As deslocações serão entre (…) e (…), cidades que distam 17Km uma da outra e 

localizam-se no interior português, onde não há quase nenhuma oferta de transportes 

públicos.   

A informação que veio, deu-me razão e foram iniciados os procedimentos para eu ir de 

táxi. Esta decisão que tomei é mais uma de tantas que nos fizeram chegar ao ponto de 

saturação. O Ministério tem-nos tirado tudo e nem aquilo a que temos direito nos dá. Da 

minha parte a “torneira fechou”. Ao meu Diretor tentei demonstrar que se ele tiver de 

gerir horários e o orçamento para todos os professores que têm este serviço e se aos 

constrangimentos de uma só escola multiplicássemos o número de escolas de todo o país, 

até por este facto se calhar a ADD não estava conforme está. A seguir demonstro quanto 

dinheiro o Ministério poupa caso eu use o meu próprio carro ao serviço do Ministério. Se 

eu usasse o meu automóvel iria receber 12,24€ por cada viagem, o que para mim são 

“migalhas” e com 52 anos de idade já não tenho de me sujeitar a receber “migalhas”. Nos 

centros de saúde, hospitais, câmaras e outros organismos públicos há carro para 

deslocações e em alguns sítios até têm motorista próprio. Porque é que temos de usar o 

nosso carro ao serviço do Ministério? Mesmo que paguem, os km de deslocação são 

“migalhas”. As contas que fiz seguem a seguir: 

Distância de ida e volta: 𝟐 × 𝟏𝟕 = 𝟑𝟒 Km; 

No caso de eu usar o meu automóvel, o reembolso seria 𝟎, 𝟑𝟔 × 𝟑𝟒 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟒€; 

O serviço de táxi (ida e volta) ficará por volta de 50€ (um pouco mais); 

Poupança do Ministério por cada viagem de ida e volta. Considerando 50€: 

 𝟓𝟎 − 𝟏𝟐, 𝟐𝟒 = 𝟑𝟕, 𝟕𝟔€; 

Como tenho de ir avaliar 2 professores, então este trajeto será feito 4 vezes; 

Reembolso com o uso do meu automóvel: 𝟏𝟐, 𝟐𝟒 × 𝟒 = 𝟒𝟖, 𝟗𝟔€; 

O serviço de táxi ficará por volta de 50€ por viagem, mas como tenho de fazer 4 viagens 

de ida e volta: 𝟒 × 𝟓𝟎 = 𝟐𝟎𝟎€; 

Poupança do “Patrão” Ministério da Educação:  𝟐𝟎𝟎 − 𝟒𝟖, 𝟗𝟔 = 151,04€. 

 


