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Caras e Caros colegas associadas/os
da ASPL,
Neste final de ano civil de 2022,
em que a nossa ASPL completou 30
anos de existência, gostaríamos de ter
informações mais positivas e felizes,
para vos dar, do que muitas das que
constam neste Boletim Informativo,
mas a realidade sempre se nos impõe,
e é com ela que temos de lidar para a
transformar!
Com efeito, e como todos sabemos, este mês de dezembro veio exigir que regressássemos às lutas, de
forma mais contínua e pública, e, de
novo, em convergência com as demais
organizações sindicais de professores
e educadores. Não designamos ainda como a Plataforma de sindicatos, que,
em março de 2008 juntou mais de 100.000 professores e educadores, em
Lisboa, e que desde aí até 2019, muitas outras manifestações e formas de
luta desenvolveu, dado que há três organizações sindicais que então estavam
presentes nessa plataforma e que agora ainda não estão connosco. Mas oito
daquelas organizações já se uniram, e realizaram, este mês, várias formas de
luta; são elas: ASPL, FENPROF, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e
SPLIU.
Foi o caso das vigílias em 19 localidades do território continental, das
quais partilhamos convosco alguns desses momentos. Apesar das condições
atmosféricas, ao longo desses quatro dias (12, 13, 14 e 15/12), aconselharem
a não deslocação e o resguardo dos cidadãos em casa, vários milhares de colegas, distribuídos por centenas ou várias dezenas, em algumas dessas localidades, juntaram-se, ao final do respetivo dia, para chamarem à atenção para
a necessidade imperiosa da valorização da classe docente e protestarem
contra as oito medidas mais gravosas que o ME pretende implementar nos
concursos.

Nestas vigílias realizadas foram aprovadas moções, por unanimidade, com os propósitos de um
“regime justo de concursos e pela valorização da profissão docente”, bem como as tomadas de posição que
foram propostas aos docentes aprovar antes ou após as
reuniões agendadas, neste final dos trabalhos, antes da
pausa letiva, com os mesmos propósitos.
Outra forma de luta, individual/coletiva, é o abaixo – assinado: “Por concursos justos; pela valorização
da profissão docente”, elaborado por aquelas oito organizações e que já se encontra a circular, quer nas escolas, quer online, nos sites destes sindicatos, por forma a
que cada colega, que está contra essas propostas altamente gravosas para os concursos e que pretende a
valorização da profissão docente, possa manifestar
também a sua posição, através da assinatura ou subscrição desse abaixo-assinado. É a forma mais direta e clara
de mostrar ao ME que está contra essas propostas gravosas, e que também coincide com o que os sindicatos
haviam dito, nas negociações.
Foi necessário e vai continuar a ser imprescindível que os professores e os educadores regressem às
formas de luta mais intensas, pois o Ministério da Educação (ME) que, em maio último, contra todas as evidências e propostas que lhe apresentámos, alterou radicalmente para pior o regime de mobilidade por doença,
pretende, agora, rever, igualmente, o regime dos concursos e colocação de docentes.
Com efeito, nas duas reuniões ocorridas, a 21 de
setembro e a 7 de novembro últimos, a tutela apresentou aos sindicatos de professores e educadores propostas altamente gravosas e disruptivas para o sistema
de recrutamento e colocação de docentes, que só podiam ter obtido, de imediato, o veemente protesto dos
sindicatos, entre os quais a ASPL, mas foi insuficiente,
pois como o ME costuma dizer-nos à mesa das negociações: ”os professores e os educadores hão de compreender o que o governo fizer, ao contrário dos sindicatos”! Os professores e os educadores através destas
formas de luta mostraram à tutela que o que eles pensam e querem é igual aos seus sindicatos: um regime
de concursos justo e sem nenhuma das oito medidas
apresentadas pelo ME; bem como a abertura de processos negociais que resolvam os problemas mais premen-

tes da classe!
Em janeiro, e caso o ME não ceda nestas duas
grandes reivindicações: 1º- recuar nas oito propostas
gravosas que apresentou para os concursos e 2º- aceitar
negociar as matérias mais prementes, como recuperar o
restante tempo de serviço congelado (seis anos e meio),
eliminar as vagas de acesso aos 5º e 7º escalões, bem
como as quotas para atribuição das menções de MBom
e Excelente, aliviar a sobrecarga dos horários e regular
os mesmos, criar um regime de aposentação específico
para os docentes, acabar com a precariedade na classe,
alterar o regime de mobilidade por doença, entre outros, a partir do dia 16, aquelas oito organizações avançarão com greves prolongadas, por distritos, marcarão
um ou mais dias de Debate e Luta, nas escolas, e convocarão os professores e educadores a juntarem-se aos
sindicatos, em frente ao ME, no dia em que houver a
próxima ronda negocial.
A 11 de fevereiro, caso o ME ainda não tenha cedido nessas duas grandes reivindicações, acima apontadas, realizar-se-á uma grande manifestação em Lisboa,
decidindo-se aí a continuidade das formas de luta.
Tal como em todas as anteriores formas de luta,
sobretudo desde 2005, a ASPL esteve e está sempre
presente, convocando e participando nelas ou apenas
aderindo àquelas que convocadas por outros sindicatos
da classe tenham como propósito, inequívoco, a defesa
e a valorização da classe docente, pois não se pode defender e valorizar a classe quando se espalham mentiras, se atacam colegas e fomenta a divisão da classe!
Não entraremos nessa “guerra”, pois o nosso
propósito sempre foi e há de continuar a ser apoiar
cada sócio na sua profissão e dignificar a classe docente! E é assim que queremos e iremos continuar a lutar
pela nossa profissão e por todos os colegas que a abraçaram e a exercem, pois esse é o mandato a que nos
propusemos, enquanto direção, e que cada um de nós,
como associado, pretende da nossa ASPL!
Boas Festas e um feliz Ano Novo para todos vós e
vossas estimadas famílias!
A colega Fátima Ferreira e Presidente da Direção da
ASPL

Reivindicação
MENSAGEM DA PRESIDENTE DA ASPL NAS VIGÍLIAS
REALIZADAS ENTRE 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022

E

m nome da ASPL saudamos os
professores e educadores
portugueses pelo empenho e
profissionalismo com que têm
trabalhado, sobretudo em circunstâncias
tão difíceis como as que temos vivido!
Não obstante esta inexcedível dedicação,
não tem havido, por parte do governo, o
devido reconhecimento e valorização da
profissão, nem da classe, pelo que o que
temos nas nossas escolas é uma classe
docente desmotivada, desrespeitada e
exausta! Por isso, faltam professores para
milhares de alunos e no horizonte não se
vê que haja candidatos à profissão
suficientes para substituir os que vão sair.
Temos de reverter esta triste situação;
temos de fazer com que não faltem
professores; com que aqueles que estão
no ativo sejam respeitados e valorizados,
como merecem, pelo imprescindível papel
que desempenham na nossa sociedade e
no país!
O ano 2023 tem de ser tempo em que se
dê, de facto, prioridade à Educação e ao
Ensino e se reconheça e valorize a
profissão docente.
A ASPL, em conjunto com as demais
organizações sindicais que convergiram,
exorta os professores e os educadores a
juntarem-se a nós, pois unidos faremos da
nossa profissão uma profissão com futuro!
Assine o abaixo-assinado, que circula nas

escolas e nos sites destes 8 sindicatos:
“Por um regime justo de concursos e pela
valorização da profissão docente”,
participe no dia D (dia de debate e decisão
em reuniões/plenários sindicais) que estas
organizações sindicais vão realizar em
todas as escolas e agrupamentos, em
janeiro de 2023, bem como nas demais
formas de luta que, em conjunto os
professores e educadores, com os seus
sindicatos, vão realizar nos próximos
meses.
A ASPL agradece a presença de cada um
de vós, aqui presentes e deseja que,
unidos, voltemos a dar alento e esperança
à classe que tão maltratada tem sido,
sobretudo nos últimos 17 anos!
Obrigada a todos vós! Contem connosco,
porque nós contamos convosco e com
todos!
Maria de Fátima Ferreira – Presidente da
Direção Nacional da ASPL
AVEIRO

Reivindicação
A LUTA VAI CONTINUAR, A ASPL NÃO VAI CEDER E
CONTINUA INTRANSIGENTE COM AS SUAS
REIVINDICAÇÕES
A ASPL, em conjunto com outras organizações
sindicais, encerrou ontem, em Lisboa, o ciclo
de vigílias que se realizaram ao longo da
semana em 19 localidades de todo o país.
Na posição conjunta, as organizações sindicais
anunciaram que vão dar um prazo ao ME

até 10 de janeiro para recuar nas suas
intenções, apresentar novas propostas para
a revisão do regime de concursos e iniciar
processos negociais relativos a outras
questões, como a recuperação do tempo de
serviço congelado, as vagas de acesso aos 5º
e 7º escalões, o fim das quotas na avaliação
docente, um regime específico de
aposentação, o fim da precariedade ou a
Mobilidade por Doença.
Se a resposta não chegar até 10 de janeiro ,
as organizações sindicais irão avançar para

uma greve por distritos, ao longo de

18 dias, com início a 16 de janeiro.
Assim que a ASPL e demais organizações
sindicais recebam por parte da tutela as
propostas de negociação ou a
convocatória negocial, será marcado

o Dia D+L (Dia de Debate, Decisão e
Luta), em todas as escolas, para
debater as propostas do ME sobre
os concursos e discutir formas de
luta.
Estão ainda previstas outras formas de
luta, cujo ponto alto será a

manifestação nacional do dia 11 de
fevereiro em defesa da profissão
docente.

GUARDA
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Reivindicação
FOTORREPORTAGEM DAS VIGÍLIAS
BRAGA

PORTO

12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022
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Reivindicação
Reivindicação
AVEIRO

10

Reivindicação
FOTORREPORTAGEM DAS VIGÍLIAS
GUARDA

12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022
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Reivindicação
LEIRIA

SANTARÉM
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Reivindicação
LISBOA

SETÚBAL
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Legislação
De agosto a 21 de dezembro
Despacho n.º 14471/2022
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do
Primeiro-Ministro
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que
exercem funções públicas nos serviços da administração
direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados,
e nos institutos públicos nos próximos dias 23 e 30 de
dezembro de 2022.
Decreto-Lei n.º 84-F/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova medidas de valorização dos trabalhadores em
funções públicas.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Determina a transferência, a partilha e a articulação das
atribuições dos serviços periféricos da administração
direta e indireta do Estado nas comissões de coordenação
e desenvolvimento regional.
Portaria n.º 292/2022
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Determina a idade normal de acesso à pensão de velhice
em 2024.
Despacho n.º 14043-A/2022
Finanças - Gabinete do Ministro
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre
rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas por titulares residentes no continente para
vigorarem durante o primeiro semestre do ano de 2023.
Despacho n.º 14043-B/2022
Finanças - Gabinete do Ministro
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre
rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas por titulares residentes no continente para
vigorarem durante o segundo semestre do ano de 2023.

Portaria n.º 280/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E FINANÇAS
Fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de outubro de
2022, aos trabalhadores da Administração Pública.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 626/2022
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Não declara a inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 2.º
da Lei n.º 46/2021, de 13 de julho (Concurso de vinculação
extraordinária de docentes das componentes técnico-artísticas
do ensino artístico especializado para o exercício de funções
nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos
estabelecimentos públicos de ensino); declara a
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do n.º 6 do
artigo 2.º da Lei n.º 46/2021, de 13 de julho, e dos artigos 1.º,
2.º e 3.º da Lei n.º 47/2021, de 23 de julho (Revisão do regime
de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos
ensinos básico e secundário).
Despacho n.º 10914-A/2022
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Fixa os requisitos de formação adequada às áreas disciplinares
dos grupos de recrutamento para a seleção de docentes em
procedimentos de contratação de escola, em execução do
artigo 161.º do Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto.
Decreto-Lei n.º 57-A/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-A/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da
pandemia da doença COVID-1.
Decreto-Lei n.º 53/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado
para 2022.
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Gabinete da Presidência
Reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA)
dos colegas professores ou educadores que já pertenceram à CGA e que a partir
de 2006 foram obrigados a passar para a Segurança Social (SS).
Caros

Colegas

professores

e

educadores,

direito à CGA, têm visto o seu pedido de

associados da ASPL,

reinscrição,

Fazendo votos de que se encontrem bem, dentro

necessidade de recurso à via judicial, o que

do possível, pois as lutas e os trabalhos de final de

pensamos, com base nas informações que nos

período ou de antes da pausa letiva do Natal, para

foram dadas pelo nosso departamento jurídico,

os colegas que exercem em escolas organizadas

dever-se ao facto de alguns processos judiciais

por semestres, têm sido muito exigentes e

terem

absorventes, não nos restando tempo para quase

Administrativo e ter sido proferida decisão

mais nada!

favorável à pretensão dos docentes.

Por isso, enviamos agora a informação de que

Gostávamos de relembrar os colegas que estão

temos conhecimento já há algum tempo, que

nesta situação (que, em 2006, perderam o

colegas nossos, que a partir de 2006 perderam o

vínculo à CGA e foram inscritos na Segurança

na

chegado

CGA,

ao

ser

deferido,

Supremo

sem

Tribunal
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Gabinete da Presidência
Social) que disponibilizamos todo o apoio do

auxiliados a fazer o pedido e a instruir todo o

nosso departamento jurídico para analisar a

procedimento.

situação concreta dos colegas e auxiliar os sócios
que queiram formular nesse pedido.

Aproveitamos para informar que mesmo os
colegas que não se encontrem em situação

Também nos congratulamos com o facto de

análoga às situações referidas nas sentenças

termos recebido, recentemente, numa das várias

transitadas em julgado, é entendimento do

ações que temos pendentes nesta matéria, uma

nosso departamento jurídico, que desde que

sentença favorável, tendo a nossa associada

tenham estado inscritos na CGA antes de 2006,

obtido a sentença que julgou procedente a sua

têm probabilidade de ver deferida a sua

pretensão. No entanto, esclarecemos que a

pretensão de reinscrição na CGA, pelo que nos

decisão ainda não se encontra transitada em

devem contactar, o mais rápido possível, para

julgado.

serem acompanhados nesse pedido, dado que

Temos,

também,

conhecimento

que foram

também nestes casos, se o docente vir a sua

judiciais

pretensão indeferida, o prazo para recorrer a

(transitadas em julgada) já suficientes para se

tribunal é muito curto, pelo que convém ser

poder, em alguns casos, peticionar a extensão dos

devidamente instruído.

efeitos da sentença (docentes que se encontrem

Em

em situação idêntica à da situação referida nessas

continuará a dar todo ao apoio aos colegas

sentenças).

que pretendam ver reconhecido o direito à

Esclarecemos que o pedido de extensão dos

manutenção/reinscrição na CGA.

efeitos da sentença não é automático, tem prazo

Para mais esclarecimentos e ajuda, contactem-

para ser peticionado e se não obtiver resposta ou

nos através das nossas delegações! A ASPL

for

sempre consigo e por si.

recentemente

indeferido,

publicadas

tem

de

decisões

ser

peticionado

suma,

relembramos

que

a

ASPL

judicialmente dentro de prazo muito curto. Assim,
aconselhamos os colegas a contactar as nossas
delegações para serem

Cordiais saudações, da colega e Presidente da
Direção da ASPL,

reencaminhados para o departamento jurídico a
fim de analisar a sua situação concreta e verificar a
possibilidade de recorrer a essa via e ainda serem

Mª de Fátima Ferreira
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Opinião
Paciência tem limites! A corda já partiu!
Ser professor implica
ter paciência, acima de
tudo, ter paciência para
ensinar.

Lúcia Vaz Pedro

Ter paciência é, na
verdade, um requisito
Professora e Dirigente
Sindical da ASPL Porto essencial, pois, nos
tempos que correm, um
professor tem de saber respeitar tudo e todos:
respeitar o tempo de aprendizagem dos alunos,
respeitar as diversidades, respeitar a pluralidade,
respeitar a singularidade e até respeitar a falta
de educação. Os meninos, muitas vezes, são
vítimas da sociedade e os professores devem
educá-los, pois os pais não têm tempo.
A paciência dos professores tem esticado e
vai desde a escola à sociedade.
Na escola, a paciência dos professores é
tanta que fazem de tudo. E a burocracia é tanta
que se perdem em papéis e papéis, em coisas
que ninguém lê, em trabalhos que têm de fazer
sem utilidade nenhuma.
Na sociedade, os pais dão-se ao luxo de
opinar sobre os professores, de dar ordens aos
professores, de rebaixar os professores, de bater
nos professores. Aqueles professores que,
muitas vezes, tentam educar-lhes os filhos.
Os políticos dão ordens aos professores
como se alguma vez tivessem dado aulas, como
se percebessem alguma coisa do que se passa no
"rés do chão" da vida. Ainda não perceberam
que a educação é o melhor investimento que
podem fazer na sociedade. Pobres de espírito!
Nunca leram! Mas eu relembro: Por exemplo,
Aristóteles diz que a educação é fundamental,

uma vez que desenvolve a segurança e a saúde do
Estado. É a educação que conduz a uma cidade
perfeita e a um cidadão feliz. Há, pois, uma relação
entre a política e a educação. Mais atual, Nelson
Mandela diz que a educação é a ferramenta mais
poderosa que podemos usar para mudar o mundo.
Se não sabem o que fazer, inspirem-se no que os
outros dizem, meus senhores, pois a paciência tem
esticado tanto que os professores veem-na a partir.
Eles levam-na para tão longe de casa que não
ganham o suficiente para regressar ao fim de
semana e passá-lo com a família. Estica tanto essa
paciência que os professores vão trabalhar doentes.
Na verdade, essa paciência já partiu.
Partiu e não há volta a dar-lhe nem há cola que
consiga segurá-la.
Agora os professores preferem morrer de vez
a voltarem a ter a paciência virada do avesso,
preferem abandonar-se a outra profissão a não
serem respeitados, a serem desmentidos,
desrespeitados, ultrajados, tratados abaixo de cão.
Parem de uma vez por todas! Pensem com
consciência!
Sem educação não há futuro! Precisamos que
respeitem os professores para que haja uma
educação consistente, que forma cidadãos
conscientes, trabalhadores, respeitadores e capazes.
Professores debilitados, esfomeados, doentes,
velhos, desrespeitados! NÃO! NÃO! NÃO!

"É a Hora!"
* Texto original em https://www.jn.pt/opiniao/convidados/
paciencia-tem-limites-a-corda-ja-partiu-15515736.html. Publicado
com a autorização da autora.
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Opinião
Sr. ministro, sem professores não há
ministros!
No dia em que já não houver professores, em que todos decidirem ir embora, talvez
o sr. ministro ou os que vierem se recordem destas palavras: os professores são a
base da sociedade.
baixo esforço. Embora eu seja professora de

Não há ministros, não

Lúcia Vaz Pedro

Português, tenho a clarividência, talvez herdada pelo

há engenheiros, não há

meu pai, formado em Economia, de que não se deve

médicos, não há advogados,

dar o peixe, deve-se, sim, ensinar a pescar. Ora, ao dar-

não há nada.

se subsídios sobre subsídios não se resolve o problema.

Professora e Dirigente
Sindical da ASPL Porto

Não sei se sabe que os
professores são a base de uma

Apostem na formação. Levem as pessoas para
as escolas. Deem aos professores bons motivos para

sociedade. São eles que formam os profissionais,

ensinar, motivando os alunos a aprender. Quem quer

aqueles que são tão bons que as empresas

ensinar e sujeitar-se a levar um pontapé, a ser

estrangeiras os vêm buscar e lhes oferecem ordenados

insultado, a ficar longe de casa, a ganhar

que Portugal não lhes paga.

miseravelmente, a não progredir na carreira, a não

Sim, são os professores que os formam, sabia?
Os da primária, os do segundo, do terceiro ciclos, os do
secundário e os da faculdade. E se não tiverem umas
boas “bases”, não irão longe… Ora, sendo assim, todos
os professores são importantes!
E não só em termos de conhecimento, mas
também em termos de cidadania. A educação que os
professores incutem aos seus alunos também é
importante, uma vez que os pais estão tão ocupados
a trabalhar. Os pais têm de confiar! Se não o fizeram,
os filhos também não o farão. É uma questão de
princípio.

ser reconhecido? Ninguém! Está tudo errado! O
ensino precisava de uma reviravolta! Uma daquelas
em que um professor seria o mestre dos anos 80,
aquele com quem eu aprendi, aquele que eu respeitei
e que me fez escolher ser quem eu sou hoje.
No dia em que já não houver professores, em
que todos decidirem ir embora, talvez o sr. ministro ou
os que vierem se recordem destas palavras: os
professores são a base da sociedade. Sem eles não há
ministros. Nem a sociedade fará qualquer sentido, sr.
ministro. Por isso, abra bem os seus ouvidos. Há
grandes lições a aprender! Ser humilde é uma grande
virtude que só cabe aos grandes sábios!

Porém, os princípios vêm de cima e têm de ser
os dirigentes a dar as grandes lições. Assim sendo, têm
de compreender que os professores são as canas da
sociedade, aquelas que ensinam as pessoas a pescar.

* Texto original em https://www.publico.pt/2022/12/20/
opiniao/opiniao/sr-ministro-professores-nao-ha-ministros2032129.

O que está a acontecer atualmente é uma política de

.Publicado com a autorização da autora.
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MyMedic Clínicas
Rua Mendes 143,
3500-142 Viseu
T. 925 989 044
Estrada Nacional 16 Nº 131,
6370-148 Fornos de Algodres
T. 271 701 444
Serviços: Medicina Dentária
E: info@mymedic.pt
Desconto: 10%
Livraria e Papelaria GuardaConta
10% de desconto (exceto manuais escolares) - para associados
da ASPL e respetivo agregado familiar
Rua do Encontro, 15
6300-704 Guarda
T. 271223463
E: guardaconta@sapo.pt

OMB Grupo Óptico
Um universo de vantagens para os colaboradores e
associados da ASPL e respetivos familiares!
Descontos até 40%, em todas as lojas OMB
Neurogime – Clínica de Neurorreabilitação
Espaço dedicado à promoção da saúde mental e física,
segmentando a sua atuação entre as vertentes clínica,
formação, investigação e consultoria..
Rua Engenheiro Nuno Álvares Pereira, nº 7,
4710-915 Gualtar, Braga
Rua José Ferreira Alves, nº 35,
4710-915, Gualtar, Braga
T. 961 187 304 | 253 692 247
geral@neurogime.pt
Desconto: até 10%

Cambridge School
Localização: Lisboa (Av. Liberdade, Guerra Junqueiro, Benfica,
Parque das Nações e Campo Grande), Porto, Coimbra, Almada
e Funchal.
Tel.: 213 124 637
Email: info@cambridge.pt
Desconto: 10% sobre o valor das mensalidades dos cursos de
Inglês, Francês e Alemão
The Editory Hotels (Porto Palácio by Editory , The Editory
Artist , The Editory House (Ribeira – Porto), The Editory Garden
(Baixa – Porto), The Editory Boulevard (Aliados – Porto), The
Editory Riverside (Santa Apolónia – Lisboa), The Editory by the
Sea (Comporta – Troia), Aqualuz Troia by The Editory, Aqualuz
Lagos by The Editory
Desconto: 10% em alojamento (exclui suplementos de
refeições). O desconto não é aplicável a tarifas não
reembolsáveis.´
Montebelo Hotels & Resorts
– Portugal e Moçambique
Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel – Aveiro
Montebelo Aguieira Lake Resort & SPA – Viseu
Montebelo Viseu Congress Hotel - Viseu
Montebelo Viseu Palácio dos Melos Historic Hotel – Viseu
Montebelo Viseu Príncipe Perfeito Garden Hotel - Viseu
Montebelo Lisbon Downtown Apartments – Lisboa
Parador Casa da Ínsua – Penalva do Castelo (Viseu)
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel – Maputo
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Montebelo Girassol Maputo Hotel - Maputo
Montebelo Milibangalala Bay Resort – Reserva Especial de
Maputo
Montebelo Gorongosa Lodge & Safari – Parque da
Gorongosa – Beira
Songo Hotel by Montebelo – Tete,
Songo Lichinga Hotel by Montebelo - Lichinga
- 10% no preço por noite nos hotéis da cadeia Montebelo
Hotels & Resorts (para reservas online, excluindo
promoções), sendo 20% sobre o preço de balcão - 35% em
green fees do Montebelo Golfe - Mais informações, aqui.
Clínicas Persona
Para todos os colaboradores e associados e seus familiares
de 1º grau: condições especiais. Consultar Site.
Clínicas Dr. Pedro Choy
Medicina Chinesa
Desconto: condições especiais nas inúmeras clínicas
espalhadas por todo o país.
N Seguros, S.A.
(Do grupo Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.)
Linha Exclusiva Protocolos: 220 401 255
Email Protocolos: protocolos@nseguros.pt
Área/Serviços: Seguro Automóvel, Saúde, Acidentes
Pessoais, Bicicleta e Animais de estimação Desconto: os
associados da ASPL e seus familiares podem usufruir de
descontos de 10 a 40%: Automóvel: N Auto e N Moto *
40%
Acidentes Pessoais: N Proteção ** 25%
Saúde: N Saúde ** 25%
Bicicleta N Bike** 10%
Animais de estimação: N Pet**10%***
* Pagamento anual ou semestral;
** Pagamento anual, semestral, trimestral ou mensal; ***
Desconto extra à Campanha em vigor no site da N Seguros.
(Para usufruir dos descontos associados ao protocolo, no
momento de adesão aos seus seguros, deverá solicitar os
códigos de campanha à ASPL.)
Mais informações sobre este Protocolo, aqui.
Universidade Aberta
Desconto de 10% sobre o valor das taxas de inscrição, de
matrícula e de propinas de frequência relativamente aos
cursos ministrados. Este protocolo abrange associados e
colaboradores da ASPL e respetivos cônjuges, ascendentes
e descendentes

ISCIA – Instituto Superior de Ciências da Informação e da
Administração
Aveiro
Desconto: redução de 5% sobre a tabela de preços. Este
protocolo beneficia todos os associados e funcionários da
ASPL, bem como seus familiares diretos.
Science4You
A Science4you é uma empresa 100% portuguesa dedicada ao
desenvolvimento, produção e comercialização de
brinquedos educativos e científicos para crianças.
Ao abrigo do protocolo celebrado com a ASPL, os nossos
associados beneficiam dos seguintes descontos:
- 20% desconto em brinquedos (exceto linha tech, safety,
outras licenças e produtos em promoção)
- 10% desconto em Tecnologia (exceto linha safety, outras
licenças e produtos em promoção)
Para obter os códigos de desconto, contacte a ASPL através
do email marketing@aspl.pt ou do tlm 919 539 109
Alberto Oculista
67 lojas Alberto Oculista em Portugal e 1 em Espanha
(Rede de lojas localizadas nos Açores, Algarve, Castelo
Branco, Coimbra, Lisboa, Madeira, Santarém, Viseu, Braga,
Porto e Madrid)
Descontos especiais para associados, cônjuge e filhos.
Clínica Médica Dentária Dra. Diana Salomé
Desconto 15% em todos os tratamentos tabelados
Serviços de Medicina Dentária, Medicina Estética Facial e
Radiologia - Ortopantomografia
Contactos:
Rua D. António Valente da Fonseca, 26 5000-539 Vila Real
T. 259 104 774 // 932 220 731
E. clinicadianasalome@gmail.com
Centro de Fisioterapia de Ponta Delgada
Condições especiais para associados da ASPL e agregado
familiar:
25% desconto - consultas de fisioterapia
20% desconto - consultas de fisiatria
Contactos:
Rua de Lisboa, 49C, 9500-216 Ponta Delgada
T. 296 304 930 / 925 900 546
E: geral@cfpdl.com

Contacte a ASPL, que o reencaminha
para o MIS, para fazer a sua simulação!

