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DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO  

Está na hora de acordar a simpatia da opinião pública em relação aos políticos 
 

1) José Sócrates, ex-primeiro-ministro de dois governos do Partido Socialista, foi detido no 

aeroporto de Lisboa no dia 21 de novembro de 2014. Atendendo que o julgamento dos crimes 

pelos quais está acusado ainda não começou, determina quantos dias passaram desde a sua 

detenção. (Não te esqueças que há anos bissextos). 

Variante após início do julgamento: Atendendo que o julgamento dos crimes pelos quais está 

acusado teve início no dia ___/___/_____, determina quantos dias passaram desde a sua detenção 

até ao início do julgamento. 

 

2) No dia 14 de dezembro de 2021, Manuel Pinho, ex-ministro de um governo do Partido Socialista, 

foi detido por suspeitas de corrupção. “Segundo a investigação do MP, o antigo ministro da 

Economia teria um pacto corruptivo com o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, através do 

qual teria recebido cerca de cinco milhões de euros (em conjunto com a mulher, Alexandra Pinho, 

também arguida) para, alegadamente, favorecer os interesses do BES (que era então acionista da 

EDP)” in DN. 

Sabendo que, em 2005, o salário mínimo em Portugal era de 374,70 €, calcula quantos salários 

mínimos representam 5 milhões de euros. 

 

3) No Jornal de Negócios de 20 de dezembro de 2018 pode ler-se “Daqui resulta, ‘um prejuízo de 

cerca 852 milhões de euros para os consumidores e um benefício indevido para a EDP de igual 

montante’, de acordo com o relatório. O valor final a pagar pela EDP foi fixado num despacho 

assinado por Manuel Pinho e Francisco Nunes Correia, então ministro do Ambiente”, de um 

governo do Partido Socialista. Sabendo que, em 2006, o salário mínimo em Portugal era de 

385,90 €, calcula quantos salários mínimos representam 852 milhões de euros. 

 

4) Em 2005 e 2007, Maria de Lurdes Rodrigues, ministra do XVII governo do Partido Socialista, 

contratou João Pedroso, irmão de um ex-ministro do Partido Socialista, para realizar uns trabalhos 

de organização documental, pelo valor de 265 000 euros, mais IVA. Apesar do limite para ajustes 

diretos ser de 200 000 euros, Maria de Lurdes Rodrigues adjudicou por 220 000 euros, mais IVA, 

um serviço ao advogado João Pedroso. Neste caso, calcula a percentagem do valor que 

ultrapassou o limite legal para ajustes diretos. Para mais detalhes, consultar 

https://observador.pt/2015/12/03/trabalho-herculeo-da-juiza-absolver-ex-ministra-da-educacao/ 

 

5) Os XXII e XXIII governos, do Partido Socialista, aprovaram a injeção de 3,2 mil milhões de 

euros para a recapitalização da companhia aérea TAP. Acredita-se que o estado português nunca 

receberá este dinheiro. O Ministério das Finanças calculou que a devolução de todo o tempo 

roubado aos mais de 100 000 professores do continente custa 331 milhões de euros por ano. Ao 

contrário de Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal e ex-ministro do XXI 

governo do Partido Socialista, acreditemos que o atual soube fazer as contas. Atendendo ao valor 

que o estado português deve perder na TAP, calcula quantos anos de devolução do tempo roubado 

aos professores se poderiam pagar. 

 

6) Em 2022, a receita fiscal atingiu os 58 542 milhões de euros, um aumento de 13,8% em relação 

a 2021. Se a devolução de todo o tempo roubado aos professores do continente for 331 milhões 

de euros, calcula que percentagem que representa este valor no total de receita arrecadada pelo 

estado em 2022. 


