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2004 
 

01-2004 | FNE alerta para as enormes 
mudanças do novo diploma de concursos e 
aconselha professores a uma atenção 
redobrada e uma leitura atenta dos diplomas  

 

03-2004 | FNE denuncia o não cumprimento 
do acordo celebrado com o ME a propósito 
da revisão de concursos e manifesta total 
oposição aos critérios que presidiram ao 
levantamento das necessidades das escolas. 

01-03-2004 | Estreia das candidaturas eletrónicas. 
Concorrem 100 mil professores, apenas 10% dos 
professores o farão via Internet. 

03-05-2004 | O Ministério da Educação divulga as 
primeiras listas provisórias de ordenação e exclusão. 
Durante o dia, os sindicatos detetam tempos de serviço 
mal contados, alegada falta de habilitações, erros na 
graduação e exclusão de todos os candidatos dos 
Açores e da Madeira. 

 
07-05-2004 | Abílio Morgado, secretário de Estado da 
Administração Educativa, admite que os erros vão “para 
além dos limites do razoável”. Anuncia uma auditoria, 
mas os sindicatos insistem na demissão do ministro da 
Educação David Justino. 

11-05-2004 | O Ministério da Educação propõe aos 
sindicatos uma alteração ao regime de contratação de 
professores, datado de 1998. Prevê-se que os contratos 
para substituição de docentes possam ter a duração 
mínima de cinco dias, em vez de um mês. 

 
06-2004 | FNE exige a publicação de novas 
listas, devido ao elevadíssimo número de 
situações irregulares sem qualquer 
justificação aceitável. 

14-06-2004 | São publicadas as segundas listas 
provisórias. Abílio Morgado afirma que “nunca 
existiram listas tão transparentes e fiáveis”. Os 
sindicatos denunciam a exclusão de mais de 14 mil 
candidaturas. 

17-07-2004 | Maria do Carmo Seabra assume o cargo 
de ministra da Educação, sucedendo a David Justino. 
 
24-08-2004 | O tribunal cível do Porto dá cinco dias ao 
Ministério da Educação para corrigir a posição de alguns 
professores nas listas provisórias divulgadas em julho. 

31-08-2004 | O Ministério da Educação publica as listas 
definitivas de colocação, ordenação e exclusão. O prazo 
de cinco dias para os professores manifestarem as suas 
preferências por via eletrónica é alargado para mais 
dois devido a dificuldades de milhares de candidatos. 
 

09-2004 | FNE reitera a sua exigência de 
apuramento de responsabilidades em relação 
a todo o processo de concursos para o ano 
letivo 2004-2005, apela à abertura de um 
processo negocial com vista à revisão do 
diploma de concursos e denuncia: 

 

- Caos na abertura do ano letivo 

- Milhares de professores por colocar 

- Milhares de alunos sem aulas 

- Milhares de escolas com portas fechadas 

s/dia -09-2004 | Problemas informáticos impedem a 
divulgação das listas de colocação de 50 mil professores 
que pediram afetação a uma escola ou destacamento 
para um estabelecimento de ensino diferente daquele a 
que estão afetos. 

02-09-2004 | Os sindicatos apontam novos erros nas 
listas. Denunciam casos de professores ultrapassados 
por colegas com menos graduações e colocados em 
escolas para as quais não concorreram. 

11-09-2004 | O ministro da Presidência, Morais 
Sarmento, não dá garantias de que a lista de colocação 
dos professores seja publicada no dia anunciado pelo 
Governo. 

21-09-2004 | O Governo avança com colocação manual 
de professores, depois de concluir que o sistema 
informático não dava garantias de gerar novas listas. 30 
de setembro é a nova data prevista para as escolas 
iniciarem as aulas. 
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21-09-2004 | As listas de colocação ficam disponíveis 40 
minutos no sítio da Direção-Geral dos Recursos 
Humanos da Educação, mas logo são retiradas devido a 
erros. Faltam dois dias para a data-limite para a 
abertura das aulas. 

22-09-2004 | Vital Moreira, jurista, pede inquérito 
público sobre processo de seleção da empresa Compta 
responsável pela criação do programa informático do 
novo regime de concursos, no valor de 600 mil euros. 

s/dia-11-2004 | A auditoria aos concursos desenvolvida 
pela Inspeção-Geral das Finanças, será conhecida em 
novembro. 

2005 

19-01-2005 | O Decreto-Lei n.º 20/2005, de 19 de 
janeiro, traz um novo regulamento dos concursos. Entre 
as novidades, torna obrigatória a realização de 
concursos para todos os horários disponíveis, mesmo 
que só de uma hora de aula. 
 

02-2005 | FNE acusa o ME de nada fazer pela 
estabilização do corpo docente ao não ajustar 
as vagas a concurso às necessidades reais das 
escolas no âmbito do concurso de docentes 
2005-2006. 

12-03-2005 | Maria de Lurdes Rodrigues assume o 
cargo de ministra da Educação. 

17-05-2005 | As listas provisórias de ordenação são 
lançadas na página da Direção-Geral dos Recursos 
Humanos da Educação, uma semana antes da data 
definida pela tutela. Segundo Válter Lemos, secretário 
de Estado da Educação, mais de 19 mil dos 121 mil 
professores e educadores de infância tiveram as 
candidaturas invalidadas devido a erros que cometeram. 

30-08-2005 | São divulgadas as listas de colocação para 
necessidades não permanentes das escolas. Cerca de 40 
mil candidatos não conseguiram qualquer lugar e vão 
ter de aguardar pelas colocações cíclicas. 

08-09-2005 | Erro no concurso faz com que duas 
dezenas de professores sejam colocados, com horários 
parciais, em escolas onde os seus serviços não eram 
necessários. Ramos André, do gabinete da ministra 
Maria de Lurdes Rodrigues, diz que os problemas 
técnicos se devem à “rigidez imposta pelos sindicatos” 
no Decreto-Lei n.º 20/2005, de 19 de janeiro. 
 

11-2005 | Iniciado com a FNE processo 
negocial sobre concursos que finaliza em 
janeiro de 2006 sem acordo. 

28-12-2005 | O Ministério da Educação quer que o 
próximo concurso de professores, marcado para 
fevereiro, tenha a validade de três anos, passando a 
partir daí a ser quadrienal. A proposta é apresentada 
hoje aos sindicatos, e o fim das negociações está 
marcado para a primeira semana de janeiro. 

2006 

 

01-2006 | Encerram sem acordo as 
negociações com o ME sobre nova legislação 
de concursos. FNE considera novo diploma 
desnecessário, precipitado e injusto. 

 
 
06-03-2006 | Começam as candidaturas ao concurso de 
professores para o ano letivo 2006/2007, com novas 
regras e um processo de apresentação que se vai 
desenrolar em duas fases. Na primeira manifestam as 
suas preferências, por via exclusivamente eletrónica, os 
candidatos cujos nomes se iniciam pelas letras A a I; na 
segunda, os professores de J a Z. 
 

04-2006 | FNE denuncia instabilidade nos 
procedimentos concursais, através de 
descriminações na graduação do Ensino 
Especial e alterações introduzidas a meio do 
concurso e que prejudicaram os docentes dos 
Açores. 
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29-12-2006 | O Governo aprova o novo regime de 
contratação de professores, para permitir às escolas o 
recrutamento direto através de anúncios nos jornais, 
nos casos de substituição de docentes de baixa, licença 
de maternidade, recrutamento de formadores para 
cursos profissionais ou o desenvolvimento de projetos 
de enriquecimento curricular e combate ao insucesso. 

2007 

 

05-2007 | FNE envia carta à ministra da 
Educação exigindo uma intervenção ao nível 
da legislação de concursos. A FNE pretende 
que todos os professores para afetação ao 
concurso 2006/2007 possam participar no 
concurso de 2007/2008. 

 

08-2007 | FNE denuncia um deficiente 
apuramento de vagas e a sua repercussão 
devastadora sobre as posições relativas entre 
os diferentes concorrentes às sucessivas 
colocações, permitindo que docentes menos 
graduados tivessem sido colocados em 
escolas de preferência de docentes mais 
graduados. 

2008 

 

05-2008 | FNE reafirma, no seu 9º congresso, 
a necessidade de ser formada uma lista 
nacional de candidatos estabelecida com 
base na sua graduação profissional. FNE 
condena as normas que dão espaço a 
colocações feitas com base em inaceitáveis  
critérios discricionários e arbitrários. 

29-08-2008 | As contas dos concursos para a satisfação 
das necessidades residuais revelam que foram 
colocados 92 366 professores de Quadros de Escola e 
29 133 dos Quadros de Zona Pedagógica, segundo o 
gabinete da ministra da Educação. 

 

 

2009 

 

2009 | FNE elabora Roteiro para a Legislatura 
2009-2013 e recomenda a revisão do regime 
de concursos em vigor, nomeadamente 
eliminando os efeitos da avaliação de 
desempenho sobre a graduação profissional, 
anualizando a sua execução e substituindo o 
nível local de recrutamento previsto para as 
escolas TEIP. 

13-03-2009 | Arranca concurso de colocação. 

26-10-2009 | Isabel Alçada assume o cargo de ministra 
da Educação. 

2010 

 

2010 | FNE defende um concurso 
extraordinário de docentes em 2011 que 
responda, entre outras, a 2 regras 
fundamentais: passar a ser anual, aberto a 
todos, permitindo que concorram docentes 
que não concorreram em 2009 e, 
determinando que as colocações de docentes 
contratados sejam válidas até ao final do ano 
letivo 2012/2013 
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2010 | FNE pede intervenção da Assembleia 
da República para impedir a arbitrariedade e 
a injustiça nos concursos de docentes para o 
ano 2010-2011 

 

13-04-2010 | FNE defende revisão do regime 
de concursos e solicita que seja anulada a 
incidência dos resultados da avaliação de 
desempenho sobre a graduação profissional. 

20-10-2010 | Isabel Alçada anuncia que o Governo não 
vai realizar o concurso extraordinário para professores 
contratados previsto para 2011. 

 

10-2010 | FNE manifesta total oposição à 
decisão do Governo de anular o concurso 
extraordinário de docentes previsto para 
2011 

2011 
14-01-2011 | Alexandre Ventura, secretário de Estado 
Adjunto e da Educação, diz que o Ministério não sabe 
exatamente quantos professores são necessários para o 
próximo ano lectivo 
 

03-2011 | FNE exige ao Governo mais 
transparência e celeridade nos concursos de 
docentes em 2011 

21-06-2011 | Nuno Crato torna-se ministro da Educação 
e da Ciência. 

 

31-08-2011 | São publicadas as listas definitivas de 
ordenação, exclusão, colocação, de não colocação, de 
desistências e de retirados das necessidades transitórias 
para 2011/2012. 
 

 

09-2011 | FNE exige reunião urgente com o 
MEC e denuncia ilegalidades na contratação 
de docentes 

21-09-2011 | Escolas queixam-se de que a aplicação 
informática não está a validar corretamente os 
candidatos. Surgem notícias de milhares de professores 
que concorreram a horários anuais e foram 
ultrapassados por docentes com menos habilitações e 
anos de serviço. 

2012 

 

02-2012 | FNE envia ao MEC uma proposta de 
princípios a considerar num processo de 
revisão do regime de concursos de docentes 

18-02-2012 | O Ministério da Educação propõe aos 
sindicatos um novo regulamento de recrutamento de 
professores, a discutir no final do mês. Nele se prevê 
que um contratado possa preencher um horário de 22 
horas semanais se a escola precisar de substituir alguém 
em falta. 
 

27-02-2012 | A 27 de fevereiro arrancam as 
negociações com o FNE/MEC. 

 

02-2012 | FNE termina 1ª ronda negocial a 
anunciar um afastamento relativamente  à 
proposta da tutela por não responder às 
nossas principais reivindicações. 

 

02-2012 | Em novas rondas negociais o MEC 
aproxima-se de alguns pontos que a FNE 
considera essenciais 

 

05-03-2012 | A 5 de  março a FNE assina 
acordo com a tutela, por considerar que 
foram atingidos alguns dos nossos objetivos 
mais importantes. Destacamos como ganhos: 
 

- DCE foi retirado do diploma de concursos e 
será tratado em diploma autónomo, não 
sujeito às regras concursais. 

- Os concursos a DACL e a DAR passam a 
integrar o concurso designado por 
mobilidade interna 

- As permutas são possíveis a docentes dos 
quadros e a docentes contratados 
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- Os docentes dos QZP sem componente 
letiva são obrigados a concorrerem à 
mobilidade interna tendo de ser opositores 
às escolas/agrupamentos do seu QZP e a, 
pelo menos, a uma  escola/agrupamento de 
um segundo QZP. 

- Os candidatos do concurso interno apenas 
concorrem às escolas ou agrupamentos do 
seu interesse, tendo sido eliminada a 
obrigatoriedade de concorrerem a pelo 
menos 25 escolas ou agrupamentos. 

- Os docentes de carreira com formação 
especializada em educação especial podem 
optar, para efeitos de graduação profissional, 
entre a classificação profissional relativa à 
formação ou a classificação conjunta da 
formação inicial e daquele curso. 

- Os candidatos ao concurso interno podem 
ser opositores, em simultâneo, à 
transferência de escola/agrupamento no 
grupo de recrutamento em que se encontram 
vinculados e à transição de grupo de 
recrutamento. 

- Os candidatos ao concurso externo podem 
ser opositores aos grupos para os quais 
possuem habilitação profissional. 

- O novo regime de concursos traz também 
vantagens para os docentes contratados 

03-05-2012 | O Conselho de Ministros aprova o novo 
regime de recrutamento de professores do ensino 
básico e secundário acordado entre o Ministério da 
Educação e seis sindicatos representativos da classe 
docente. 

08-06-2012 | Num ofício dirigido ao Ministério da 
Educação e Ciência, Alfredo Sousa, provedor da Justiça, 
alerta que milhares de professores com múltiplos e 
sucessivos contratos a termo podem conseguir 
sentenças favoráveis em ações judiciais contra o Estado. 
Tudo por causa da diretiva europeia de 1999 que limita 
a utilização sucessiva de contratos a termo. 
 

09-2012 | FNE solicita reunião urgente com o 
ministro Nuno Crato para avaliar resultados 
do concurso de colocação de docentes e 
discutir sobre a urgência em avançar com o 
processo de vinculação extraordinária de 
docentes. 

 

09-2012 | FNE exige ao MEC a vinculação de 
12 mil professores com mais de 10 anos de 
serviço 

 

03-09-2012 | São conhecidas as listas de 
colocação e renovação dos docentes 
contratados. A Federação Nacional da 
Educação reivindica a vinculação de 12 mil 
professores com mais de 10 anos de serviço e 
publica um manual de apoio aos 
desempregados, na sua página eletrónica. 

 
 

21-09-2012 | A 21 de setembro realiza-se 
nova reunião com o MEC. A FNE insiste junto 
da tutela sobre a urgência de dar orientações 
claras no sentido de operacionalizar e 
calendarizar o processo de vinculação 

 

01-10-2012 | 1 de outubro FNE alerta, junto 
da DGAE, para irregularidades nas colocações 
de docentes no âmbito dos concursos por 
oferta de escola 

15-10-2012 | O Ministério da Educação e Ciência 
admite ter detetado ilegalidades no concurso de 
contratação de ofertas de escola e avisa que os 
contratos em causa serão anulados. Caberá à Inspeção-
Geral da Educação e Ciência apurar as denúncias dos 
candidatos.  

20-10-2012 | Nova proposta de decreto-lei para a 
vinculação extraordinária dos professores contratados é 
apresentada pelo Ministério da Educação e Ciência. 
Nela se prevê a abertura de um concurso externo 
extraordinário dirigido aos professores que tenham 
lecionado num dos três últimos anos imediatamente 
anteriores, completado cerca de dez anos e avaliados 
com pelo menos “Satisfaz”.  
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26-10-2012 | A 26 de outubro iniciam-se as 
negociações do diploma de concurso de 
vinculação extraordinária 

 

15-11-2012 | A 15 de novembro terminam as 
negociações e a FNE não chegou a acordo 
com o MEC.  

3 questões importantes separaram a FNE de 
aceitar a proposta do MEC: 

 

- Não ficou garantido o direito à vinculação 
dos docentes, que nos termos da lei em vigor 
lhes conferem tal direito. 

- Nunca soubemos o universo de vagas que 
iriam ser preenchidas por aquele 
procedimento concursal. 

- Não puderam participar docentes das 
regiões autónomas, do EPE e outros docentes 
sem grupo de recrutamento atribuído 

 

23-11-2012 | A 23 de novembro a FNE propõe 
a anulação do Concurso Extraordinário de 
Vinculação de Professores. É nosso 
entendimento que, tendo em atenção as 
datas previstas da sua realização, nas 
vésperas do concurso ordinário para 2013, o 
concurso extraordinário não revela vantagens 
para os docentes até aqui contratados, não 
implicando mais hipóteses de colocação do 
que o concurso externo extraordinário. 

 
 

11-2012 | MEC anuncia a abertura de 600 
vagas. A FNE reage e afirma que se trata de 
uma resposta meramente contabilística e que 
ignora preocupações de ordem pedagógica. 

2013 
 

01-2013 | Perante um processo de vinculação 
extraordinária que defraudou as expectativas, 
a FNE entrega nos tribunais administrativos e 
fiscais uma ação judicial contra ao MEC, 
exigindo que seja reconhecido o direito à 
vinculação definitiva de professores 
sucessivamente contratados. 

22-02-2013 | São divulgadas as listas provisórias de 
ordenação e exclusão dos quase 23 mil candidatos às 
603 vagas abertas no âmbito do concurso 
extraordinário para a entrada no quadro de professores. 
 

22-03-2013 | A 22 de março a FNE reúne com 
Nuno Crato e debate, entre outras matérias, 
as condições em que irá ser lançado o 
Concurso Nacional de Professores. 

 

04-2013 | FNE envia carta de protesto ao 
MEC. Em causa estão as diferenças entre as 
vagas a concurso e a identificação das 
necessidades de docentes feita pelas escolas. 

 

09-04-2013 | A 9 de abril a FNE reúne com o 
MEC para negociação suplementar sobre 
concurso nacional de professores 

 

04-2013 | FNE não chega a acordo com o MEC 
sobre o Concurso. O reduzido número de 
vagas a concurso e a existência de uma Prova 
de Avaliação de Capacidades e Competências 
ditaram este afastamento. 

13-08-2013 | Termina o prazo dado às escolas para 
indicarem o número de professores com horário-zero 
no próximo ano. Faltam dados oficiais, mas os diretores 
apontam para que sejam “muitos milhares a menos” 
que no ano letivo de 2011-2012. A lista de professores 
que a partir de setembro passam à situação de 
aposentados é publicada em Diário da República. 

12-09-2013 | O Ministério da Educação e Ciência 
publica a segunda fase de colocação de professores. São 
6593 professores para colmatar as necessidades 
deixadas em aberto pelo concurso geral de colocação 
de docentes, concluído no final de agosto. 
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23-09-2013 | Saem os resultados da segunda Reserva 
de Recrutamento. Foram contratados 1376 professores 
sem vínculo, 708 para cumprirem horários anuais e 669 
para horários temporários. Neste caso, o grupo de 
recrutamento com mais colocações (239) foi o da 
Educação Especial, seguido do grupo do 1.º ciclo (183 
professores).  
 

 

30-09-2013 | Dados do Ministério da Educação e 
Ciência sobre o concurso de mobilidade interna revelam 
que dos 13 011 professores que se apresentaram foram 
colocados 10 826, ou seja, cerca de 83% e são todos do 
quadro. Restam 2185 professores do quadro com 
horário-zero e mais de 6000 horários por preencher, 
com base nas necessidades identificadas pelas escolas. 

2014 

 

01-2014 | Ministério da Educação anuncia 
abertura de processo de vinculação de 
docentes e FNE defende cumprimento da lei, 
vinculando todos os docentes com 
contratados sucessivos ao longo de 3 anos. 

 

10-02-2014 | FNE envia ao MEC uma carta a 
exigir a abertura de um processo negocial 
com vista à vinculação de docentes do ensino 
artístico 

 

25-02-2014 | A 25 de fevereiro FNE e MEC 
iniciam as negociações da proposta de 
diploma de vinculação de docentes em 2014 

 

25-02-2014 | Na mesma data a FNE assegura 
solução para a vinculação dos docentes do 
ensino artístico. 

 

28-02-2014 | Reuniões repetem-se a 28 de 
fevereiro 

 

 

 

5-03-2014 | 5 de março arrancam as 
negociações com o MEC da proposta de 
alteração do diploma de concursos 

 

17-03-2014 | 17 de março realiza-se a 2ª 
ronda negocial 

 

20-03-2014 | 20 de março 3ª ronda negocial. 
MEC encerra negociações e FNE não assina o 
acordo. A solução proposta não corresponde 
ao cumprimento da lei e não vincula todos os 
docentes com contratos anuais e sucessivos 
há pelo menos 3 anos. 

 

07-04-2014 | FNE realiza-se negociação 
suplementar sobre concursos mas as 
divergências não são ultrapassadas 

 

22-04-2014 | A 22 de abril  iniciam-se as 
negociações do processo de vinculação 
extraordinária de professores do ensino 
artístico. FNE alerta para o número 
excessivamente reduzido de vagas a concurso. 

 

26-05-2014 | 26 de maio é publicado o 
diploma que consagra a abertura de 1954 
lugares nos quadros. FNE discorda do número 
de vagas e considera apenas “um acerto de 
pormenor”. 

 

06-06-2014 | Na sequência do seu XI 
Congresso, o Conselho Geral da FNE reúne e 
aprova um plano de ação sindical onde se 
exige que o apuramento de vagas para o 
concurso interno de 2015 seja concretizado 
de forma a garantir as ofertas educativas 
necessárias ao sistema de educação e 
formação e ainda a eliminar a sucessão de 
prejuízos que têm vindo a assinalar todos os 
concursos de docentes, e que esse concurso 
seja aberto a todos os docentes, 
independentemente de se encontrarem sob 
tutela de outros ministérios que não o MEC. 
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08-09-2014 | FNE reúne com o ministro da 
Educação e Ciência, a seu pedido, para tratar 
entre outras questões do lançamento do 
concurso interno extraordinário de docentes 
em 2015 

 
 
 

08-09-2014 | A FNE teve oportunidade de 
chamar a atenção do MEC para a necessidade 
de estarem colocados atempadamente todos 
os professores necessários ao pleno 
funcionamento das escolas 

 

09-09-2014 | Publicados os resultados das 
colocações de professores para preencher as 
necessidades das escolas. FNE lamenta o 
atraso, critica o não preenchimento da 
totalidade das vagas e pede celeridade no 
processo de colocação de professores que 
ainda forem necessários 

12-09-2014 | Após a divulgação da primeira lista de 
colocações das Bolsas de Contratação de Escola, surgem 
de imediato os alertas das organizações sindicais para a 
existência de erros. 
 

12-09-2014 | Publicadas colocações através 
da primeira BCE. A FNE alerta para as 
irregularidades e exige a garantia do estrito 
cumprimento da legalidade e total 
transparência 

 

 

 

 

 

16-09-2014 | FNE exige transparência e quer 
que o MEC proceda à divulgação dos 
subcritérios e respetivas ponderações no 
âmbito da BCE 

 

16-09-2014 | FNE reforça a exigência de 
abertura urgente de um processo negocial, 
visando a alteração do diploma de concursos 
do pessoal docente, nomeadamente, no 
capítulo das regras de seleção dos candidatos 
opositores aos lugares disponíveis para a 
bolsa de contratação de escola. 

18-09-2014 | O diretor-geral da administração escolar, 
Mário Pereira, assume o erro na fórmula de cálculo 
usada na ordenação de professores e demite-se. 

03-10-2014 | É publicada a segunda lista de colocações 
de professores das Bolsas de Contratação de Escola, em 
substituição da primeira, na qual foram detetadas várias 
falhas. 
 

04-10-2014 | FNE e CONFAP tomam posição 
conjunta e denunciam incapacidade do MEC 
de proceder às colocações atempadamente e 
garantir a normalidade no ano letivo 2014-
2015 

 

04-10-2014 | As duas organizações 
pressionam o MEC para proceder o mais 
rapidamente possível aos trabalhos 
preparatórios dos concursos de docentes 
para 2015/2016 
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06-10-2014 | João Casanova de Almeida, secretário de 
Estado da Administração Escolar, garante que no 
decorrer da semana vão ser realizados mais dois 
concursos de grande dimensão para colocação de 
professores, mas abrangendo apenas as escolas de 
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária e com 
contratos de autonomia.  
 

 

08-10-2014 | Nuno Crato vai ao Parlamento explicar 
erros nos concursos. Sindicatos querem indemnizações 
para os professores cuja colocação no primeiro 
concurso foi anulada. 
 

08-10-2014 | FNE defende urgente definição 
de compensações para prejuízos decorrentes 
da BCE 

 

 


