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Tornar a Intervir mais viva e actuante, centrada no quotidiano
das escolas, nos problemas e anseios dos professores e educadores, assumindo um objectivo colectivo e partilhado.
O relato de vivências, de dúvidas ou de problemas relativos a situações proﬁssionais, será seguramente enriquecedor para todos
e mobilizador das nossas capacidades proﬁssionais e humanas.
Por isso, este espaço pertence aos leitores.
Cabe-lhes preenchê-lo e aumentá-lo na dimensão das suas
propostas e opiniões.

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores,
mesmo quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito
de sintetizar ou não publicar quaisquer artigos, em função do
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de títulos e subtítulos.
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O facto de formalmente haver liberdade de expressão torna a atitude dos
governantes ainda mais insidiosa. Pois
na ditadura de Salazar sabia-se que havia censura, que havia polícia política.
Conheciam-se os riscos que se corriam
quando se era dissidente.
Actualmente não se sabe bem o que
pode acontecer, pois não estão reguladas as acções de que os serviços secretos e as polícias podem ter. Há liberdade
de expressão e de manifestação, mas
ao mesmo tempo tentam moldar-se as
atitudes dos manifestantes.
Veja-se o caso da PSP que se deslocou
à delegação do Sindicato dos Professores da Região Centro da Covilhã e que
advertiu: “tenham cuidado porque não
se pode dizer tudo”. Essas declarações
intimidatórias tiveram cobertura do Ministro da Administração Interna, Rui Pereira. O site do Ministério refere mesmo
que o que a PSP fez não constitui ilegalidade.
O sistema Echelon permite interceptar todas as chamadas telefónicas, fax’s
e e-mails do mundo inteiro.
O Procurador-Geral da República disse: “Acho que as escutas em Portugal
são feitas exageradamente. Eu próprio
tenho muitas dúvidas que não tenha telefones sob escuta. Como é que vou lidar
com isso? Não sei. Como vou controlar
isso? Não sei.”
O Ministro da Justiça, Alberto Costa,
defendeu a possibilidade de os Serviços
de Informações fazerem escutas telefónicas. O Ministro aﬁrmou “Se é possível
interceptar comunicações para investigar crimes já ocorridos, será também de

contemplar a mesma possibilidade para
garantir a segurança nacional.” A Associação Sindical dos Juízes Portugueses e
o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vêm com reservas e preocupação essa possibilidade.
Poderemos ﬁcar na situação igual à
do ﬁlme de ﬁcção cientíﬁca “Relatório
Minoritário”, no qual a polícia, com tecnologia capaz de prever o futuro, punia
aqueles que iam cometer crimes no futuro. Assim os futuros bandidos eram
presos anos antes de sequer pensarem
que iriam cometer crimes.
O facto de se saber que o Estado dispõe de instrumentos de controle sobre
os cidadãos, das suas comunicações, dos

seus movimentos não é por si algo que
impeça a acção dos indivíduos nos movimentos sociais, mas é um factor mental
de condicionamento do comportamento.
Há uma certa mentalidade que a ditadura salazarista incutiu na sociedade
portuguesa que se revela de tempos a
tempos no temor que por vezes existe de
agir, ou sequer de falar publicamente,
contra as políticas do governo. É contra
isso que os seres livres podem lutar pelo
seu exemplo. Ao se mostrar publicamente que não se tem medo de falar e de
agir, está-se a dar um exemplo de como
se pode desmontar o edifício de medo
que alguns querem erguer.
José Janela
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2007
DL n.º 308/A/2007, DR n.º 171 Série I, Suplemento de 2007-09-05

editorial
Despacho normativo n.º 36/2007,
DR n.º 193, Série II de
2007-10-08
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos,
através dos regimes de equivalência
entre disciplinas.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Reconhece o direito ao abono de família pré-natal e procede à majoração
do abono de família a crianças de famílias com dois ou mais ﬁlhos durante
o 2º e o 3º anos de vida dos titulares.

Este desemprego, feito à custa não só de jovens professores como também de docentes já com
larga experiência, está a provocar diﬁculdades acrescidas à organização pedagógica das escolas, tendo muitos alunos ﬁcado sem qualquer tipo de apoio.

Circular n. 17/DSDC/DEPEB, de
2007-10-10
Ministério da Educação – Direcção-Geral de Inovação e

Portaria n.º 1164/2007, DR n.º
176, Série I de 2007-09-12

Desenvolvimento Curricular

Ministério da Educação

Fixa as datas de cessação de contratação cíclica de recrutamento para
vários grupos de docência para o ano
escolar 2007/2008.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, DR n.º 180, Série I de 2007-09-18
Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Plano Tecnológico da Educação.

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde
Portaria n.º 1223/2007, DR n.º 182, Série I de
2007-09-20

Aprova o modelo de certiﬁcação médica do tempo de gravidez.

Declaração de rectiﬁcação n.º
84/2007, DR n.º 183, Série I de
2007-09-21
Presidência do Conselho de Ministros – Centro Jurídico

Presidência do Conselho de Ministros
- Centro Jurídico
De ter sido rectiﬁcado o Decreto-Lei
n.º 272/2007, de 26 de Julho, do Ministério da Educação, que aprova a
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
74/2004, de 26 de Março, estabelecendo novas matrizes para os currículos de cursos cientíﬁco-humanísti-
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cos do ensino secundário, publicado
no Diário da República, 1.ª série, n.º
143, de 26 de Julho de 2007.

Portaria n.º 1260/2007, DR n.º
186, Série I de 2007- 09-26
Ministério da Educação

Estabelece o regime de contrato de
autonomia a celebrar entre as escolas
e a respectiva Direcção Regional de
Educação e o regime de experiência
pedagógica.

Parecer n.º 6/2007, DR n.º 188,
Série II de 2007-09-28

Gestão do currículo na Educação Préescolar – Contributos para a sua operacionalização.

Despacho n.º 23411/2007, DR n.º
196, Série II de 2007-10-11
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Determina a aplicação do regime previsto nos n.º 2 e 3 do artigo 41º do
DL n.º 165/2006, de docentes dos
quadros do Ministério da Educação,
recrutados por associações de portugueses ou entidades públicas ou privadas, que promovam e divulguem o
ensino da língua e cultura portuguesas
no estrangeiro , em situação de licença sem vencimento para o exercício
dessas funções.

Ministério da Educação – Conselho Nacional de
Educação

Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior

Decreto-Lei n.º 338/2007, D.R.
n.º 196, Série I de 2007-10-11

Portaria n.º 1322/2007 D.R. n.º
192, Série I de 2007-10-04

Estabelece o regime de integração
em lugar do quadro zona pedagógica
dos professores de técnicas especiais
com, pelo menos, 10 anos de exercício ininterrupto de funções docentes
nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério da Educação.

Ministério da Educação

Altera a Portaria n.º 550-D/2004 que
aprova o regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos
cientíﬁco-humanísticos de nível secundário de educação.

Ministério da Educação

Decreto-Lei n.º 338/2007, D.R.
n.º 196, Série I de 2007-10-11
Decreto-Lei n.º 341/2007, DR n.º 197, Série I
de 2007-10-12

Aprova o regime jurídico do reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros.

Nesta primeira edição da revista do SPZS
após o início do ano lectivo 2007/2008,
importa fazer um balanço, mesmo que
breve, das condições de abertura do ano
lectivo.
Anunciado como o ano da estabilidade
pelo Ministério da Educação é, na verdade, mais um ano de injustiças, com professores colocados a quilómetros de distância das suas residências, em virtude
dos erros do ano lectivo anterior.
Outra nota negativa, demonstradora
do nervosismo do governo, foi o espectáculo mediático, com treze secretários de
estado e sete ministros, além do próprio
primeiro-ministro, a percorrerem o país
de lés-a-lés, numa campanha de autopromoção nunca vista.
Mas é o enorme aumento do desemprego docente que podemos considerar como
a principal referência deste ano lectivo.
Este desemprego, feito à custa não só
de jovens professores como também de
docentes já com larga experiência, está
a provocar diﬁculdades acrescidas à organização pedagógica das escolas, tendo
muitos alunos com NEE ﬁcado sem qualquer tipo de apoio.
As ilegalidades de algumas coloca-

ções repetem-se e o Secretário de Estado da Educação promove reuniões onde
ameaça os professores, para os obrigar
a aceitar lugares fora do seu QZP, enquanto um outro responsável político
diz aos professores “tenham cuidado,
há um olho que os vigia”.
A par desta abertura atribulada, prossegue a guerra contra os sindicatos e contra os sindicalistas.
Na Assembleia da República continua,
entretanto, a discussão sobre a alteração
à lei sindical, em que se propõe que apenas 1 dirigente por 200 associados possa
ter direito aos créditos sindicais, visando
esta proposta diﬁcultar a actividade dos
sindicatos.
A acção anti-sindical do Governo, como
é sabido, manifesta-se agora também
pela via judicial; de acordo com dados
da CGTP, há 22 dirigentes sindicais com
processos em tribunal, muitos deles por
encabeçarem manifestações de descontentamento dos trabalhadores. Nem durante o governo de Cavaco Silva, em que
tantas diﬁculdades o movimento sindical
sofreu, se viu coisa assim.
Muitas das manifestações dos sindica-

tos são de protesto, não sendo proibidas
num regime democrático. Não tendo que
ser dada autorização para a sua realização, apenas têm que ser participadas. No
entanto, mesmo assim alguém decidiu
enviar dois polícias “à paisana” à delegação do SPRC na Covilhã, porque “corriam
rumores” que se estaria a organizar uma
manifestação contra o primeiro-ministro.
Tal argumento só poderá convencer os
ingénuos. Esta atitude não passou, obviamente, de uma tentativa de intimidação,
que não poderá repetir-se, sob pena da
democracia ser uma palavra cada vez
mais vã.
No entanto, é possível inverter esta situação; a resistência, a luta e a determinação continuam a ser o nosso caminho,
até vermos a importância da nossa classe
reconhecida, valorizada e respeitada.
Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS

Intervir . 05

lutas

lutas

lutas

Uma Avaliação do Desempenho exigente,
rigorosa e JUSTA?!
Para o ME, “o docente tem direito à
avaliação do seu desempenho”.
Para a FENPROF, se a avaliação de desempenho é um direito, então, o docente
deve ter “direito a uma avaliação justa
do seu desempenho e a uma classiﬁcação
que corresponda, efectivamente, ao seu
mérito absoluto revelado”.
Esta foi uma das propostas de alteração ao texto do ME, apresentada pela
FENPROF, logo no início do processo de
“negociação”.
No entanto, o projecto de Decreto-Lei
que foi aprovado em conselho de Ministros no passado dia 25 de Outubro, não
contempla a perspectiva de justiça nem
do mérito absoluto que a Federação
considera dever veicular um modelo de
avaliação que se pretenderia exigente,
rigoroso e justo.
Enquanto que para a FENPROF o regime de avaliação deve ter um carácter
essencialmente formativo, que valorize
a discussão inter-pares e o trabalho cooperativo, que seja motivador e promotor
das boas práticas e que respeite a especiﬁcidade da proﬁssão e a sua autonomia.
Embora o ME reﬁra que este regime
distingue o mérito e é condição essencial
para a digniﬁcação da proﬁssão docente e para a promoção da auto-estima e
motivação dos professores, quem é que
acredita nisto?!
Desde a alteração ao ECD, à divisão da
carreira em duas categorias, às quotas,
ao vergonhoso 1º concurso de acesso à
categoria de professor titular, este diploma de avaliação de desempenho é a
“cereja” que faltava colocar em cima do
“Bolo Podre”.
De cariz marcadamente burocrático e
enformado por critérios de grande subjectividade, este é um sistema que em
nada vem contribuir para a melhoria das
competências proﬁssionais dos docentes.
Antes cria condições para o acentuar dos
pequenos poderes, discricionários e hierárquicos dentro das nossas escolas.
Manter os professores com a “rédea
curta” mas com espírito colaborativo
“QB” vai ser a medida do ambiente nas
escolas.
São muitos os aspectos polémicos e
controversos que o ME, teimosamente,
não clariﬁcou, preferindo manter as escolas na confusão e os professores na insegurança.
É disso exemplo a questão da avaliação
do nível de assiduidade. Para o ME, esta
apreciação resulta da diferença entre o
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número de aulas previstas e o número de
aulas ministradas. A FENPROF pretendia
que no articulado do referido diploma
ﬁcasse expresso que todas as faltas equiparadas a serviço efectivo não pudessem
prejudicar o professor nesta ponderação.
Bastaria a referência ao artigo 103º do
ECD, para desfazer equívocos, ﬁcando explícito para escolas e para docentes que
isto não se limitaria a ser uma simples
operação de subtrair entre o previsto e o
cumprido. Mas, para esta equipa ministerial, a clareza é algo que ora existe, ora
não existe, sempre na medida em que se
torna meio de garantia dos seus próprios
benefícios ou resultado da sua incompetência. Neste caso, manter a dúvida, deixando a situação nas “meias tintas”, para
o que der e vier, a decisão parece ﬁcar à
mercê da “autonomia” das escolas.
Parece haver sempre, nas reformas implementadas e a implementar, um “pico”
de “malvadez”, uma ideia subjacente de
que os professores são pouco trabalhadores, desonestos e irresponsáveis e, por
isso, merecedores de todas as medidas
coercivas!
Não fosse essa a sua posição, o ME jamais cometeria aos professores a responsabilidade única e exclusiva do insucesso
e do abandono escolar, jamais os avaliaria, de forma tão leviana, relativamente
ao grau de “empenhamento activo e seu
contributo na prevenção do abandono
escolar” e ao grau de “melhoria” e “evolução” dos resultados escolares dos seus
alunos. Os alunos não são, apenas e tão
só, o resultado da acção da escola e seus
professores, são indivíduos livres e com

vontade própria, resultado de ambientes
sociais e familiares, processos de aculturação diferenciados de que a sociedade,
no seu todo, inclusive o poder político, é
responsável.
Para avaliar a realização das actividades lectivas e a relação pedagógica com
os alunos inventam-se as aulas assistidas,
no mínimo, três por ano lectivo. Não com
carácter excepcional ou por vontade do
próprio, como propôs a FENPROF, mas em
regime de obrigatoriedade.
Além de dar as suas próprias aulas,
caberá ao professor titular, coordenador
de departamento ou de conselho de docentes, assistir às aulas dos colegas que
vai avaliar. Se pensarmos no coordenador do conselho de docentes do departamento da Educação Pré-escolar ou do
1º ciclo; educadores ou professores que
leccionam em regime de monodocência,
podemos ter a dimensão da tremenda incoerência de pensamento de tão brilhantes legisladores! Senão vejamos: Por um
lado o ME quer professores e educadores
assíduos, por isso avalia-os com o nível
de assiduidade; por outro lado promove o
absentismo ao obrigar estes docentes coordenadores a abandonar os seus alunos
para ir assistir às aulas dos seus “colegas
avaliandos”. Se pensarmos no Pré-escolar
e até mesmo no 1º ciclo, em que a idade
das crianças e as especiﬁcidades destes
sectores de ensino não se coadunam com
constantes e intermitentes ausências dos
seus professores, torna-se surpreendente
a perversidade destas medidas. E se não
nos esquecermos que temos que multiplicar três aulas assistidas por cada colega
a ser avaliado, é só fazer as contas!...E
sabe-se lá como e quem vai colmatar estas ausências!...
Então, onde ﬁca garantida a estabilidade necessária às aprendizagens? Será
este o clima ideal para uma salutar relação pedagógica? E os pais, já pensaram
nisto?! E acham bem?! E os resultados
escolares destes alunos? Serão, com certeza, estes professores coordenadores,
responsáveis e avaliados pelo sucesso ou
insucesso dos seus alunos, não é verdade?
Mais uma vez, confrontado o ME com
os problemas operacionais criados pela
sua própria proposta, remete para a “autonomia” das escolas o ónus da resolução. Se, por um lado, neste ano lectivo,
a título excepcional e à última da hora,
liberta os educadores coordenadores da
assistência às aulas, por outro lado, deixa

“para estudo”, a situação dos professores
coordenadores do 1º ciclo. Assistir ou não
assistir a aulas, será mais um exercício
de “autonomia” para as escolas!...
Sem soluções deﬁnitivas, este problema continuará a colocar-se no futuro.
Resta saber se esta solução temporária é
uma pausa para reﬂectir ou se será um
problema eternizado no tempo por falta
de coragem política para assumir que,
mais uma vez, alguém “meteu o pé na
argola”.
Queria o ME que a avaliação dos professores titulares coordenadores de departamento ou de conselho de docentes
fosse feita por um inspector com formação na área do avaliado: o que se poderia
entender como correcto. Esqueceu-se,
porém, de fazer contas ao número de inspectores necessários e com a formação
pretendida. Mais uma vez, confrontado
com a inoperacionalidade das suas pro-
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postas, o ME “chuta” para o interior das
escolas, aqui na pessoa do presidente do
conselho executivo, a responsabilidade
de toda a avaliação, centrando-a numa
única pessoa, agora sem quaisquer preocupações de especiﬁcidades cientíﬁcas.
Vá-se lá saber porquê!
È certo que este poderá delegar esta
responsabilidade nos vice-presidentes e,
assim, o problema da área de formação,
na maioria das escolas, poderá ﬁcar resolvido, mas, mesmo assim há uma questão que me ocorre: será que vai sobrar
tempo para “governarem” a escola?
O problema de tempo coloca-se, também, ao professor titular coordenador
de departamento ou de conselho de docentes pois, não está prevista qualquer
redução da sua componente lectiva para
fazer face a tanta burocracia. Órgãos de
gestão e professores vão passar a estar

embrenhados em mil tarefas e preocupações para conseguirem pôr em prática
um sistema de avaliação de desempenho
que quase não deixa tempo para a tarefa principal do professor. Criar condições
para que o professor tenha espaço e tempo para continuar a ser reﬂexivo, educar
e ensinar os seus alunos parece não fazer
parte das preocupações do ME, a sensação que ﬁca é que no meio deste processo todo o principal é avaliar…e os alunos
só “atrapalham”!...
Para o ME, ser professor parece ser
apenas uma de duas categorias; professor titular pode parecer mais “chique”;
certamente ganha-se mais, mas a que
custo! ….
Para a FENPROF, categoria só há uma,
professor e mais nenhuma!
As verdadeiras reformas, essas fazemse com as pessoas e não contra elas!
Delﬁna Sistelo

Tribunal Central Administrativo
dá razão ao SPZS
Numa atitude sem precedentes, de ataque aos direitos sindicais, o Secretário de
Estado, Valter Lemos, proferiu um despacho (datado de 1/3/2006) que pretendia
impedir a participação dos Educadores /
Professores nas reuniões sindicais, coincidentes com o horário de trabalho, e que
se realizassem noutro local que não as
suas escolas.
Valter Lemos pretendia limitar os docentes a participarem, única e exclusivamente, nas reuniões sindicais que se realizassem na escola e/ou agrupamento em
que os docentes exercem funções.
Desta interpretação restrita e abusiva do
conceito de “local de trabalho” resultaria
que deixariam de ser os Sindicatos a decidir do local de realização das reuniões
sindicais, que pode, ou não coincidir com
as instalações da Escola/Agrupamento.
Confrontado com esta arbitrariedade,
o SPZS interpôs uma providência cautelar que, em 10/05/2006, foi deferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de
Beja, suspendendo o despacho do SEE,
tendo o ME sido “citado e advertido da
proibição de executar o acto administrativo.”

A Secretaria de Estado da Educação apresentou recurso jurisdicional da referida
suspensão.
Em 27 de Setembro, p.p., o Tribunal Central Administrativo do Sul veio
“negar provimento ao recurso jurisdicional , mantendo na íntegra a decisão da
primeira instância.”
Ou seja, mantém-se proibida a aplicação, no território Nacional, do Despacho de Valter Lemos, por continuar suspenso até que seja proferida decisão na
acção principal.
Ao contrário do que o ME tem tentado fazer crer, nenhum docente está impedido
de participar em reuniões sindicais, dentro do horário de trabalho, desde que não
ultrapassem o limite de 15 horas por ano
lectivo, independentemente do local de
realização dessas reuniões.
O eventual impedimento da participação em reuniões sindicais ou a injustiﬁcação de faltas aos docentes que nelas
participem, levará o SPZS a, nos termos
constantes no artigo 128, n.º 4 do CPTA,
a requerer ao Tribunal competente a declaração de ineﬁcácia de tais actos, com

todos os efeitos legais daí decorrentes.
Para o SPZS, o combate as estas, com a
outras atitudes antidemocráticas dos responsáveis do ME, será sempre uma prioridade na sua acção.
Vale a pena lutar pelos nossos direitos!
Manifestação - Beja
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Avaliação ou Domesticação?

poderia ser melhorado e aprofundado,
em que o mérito absoluto fosse tido em
conta, e sobretudo em que a avaliação
tivesse uma vertente mais formativa que
punitiva. Descontando as necessárias diferenças, os estágios integrados tinham
um pouco esse cunho, quando bem realizados. Digo “tinham” porque temo que
as alterações impostas pelo ME no ano
lectivo passado adulterem a experiência
anterior (Para não ter de pagar a pequena remuneração aos estagiários, foramlhes retiradas as turmas). Tratava-se de
um processo chegado à realidade proﬁssional (os estagiários tinham, como
disse, turmas próprias), uma supervisão
próxima (por regra, dois orientadores da
escola, dois da universidade), aulas assistidas semanais e um trabalho de equipa efectivo. O carácter formativo estava
imanente e os intervenientes cresciam
proﬁssionalmente. Repito: não estou a
dizer que são situações totalmente comparáveis. Estou a dizer que há processos
e contextos formativos. E que a avaliação de desempenho pode e deve sê-lo.
O modelo de avaliação agora apre-

Avaliação do desempenho dos docentes

Dizia há tempos o já então ex-ministro
da educação Santos Silva numa resposta a
António Barreto, no jornal ‘Público’ “(…)
é o preconceito contra os professores; é
a sugestão de que para melhorar a educação é preciso castigar os professores
(…). Para dizer tudo: nunca percebi que
quisesse ser professor quem, no fundo,
odiava as crianças; nunca percebi que
quisesse trabalhar em educação quem,
no fundo, odiava os professores”.
Passados este par de anos, estas palavras ganham acutilante actualidade.
Durante a vigência deste ministério
temos assistido a uma verdadeira saga
contra os professores, à sua desconsideração pública, ao afrontamento de
uma classe proﬁssional inteira. Mais:
tem-se procurado voltar pais e restante
comunidade contra os professores. Daí a
aﬁrmação da ministra de que “perdi os
professores, mas ganhei a opinião pública”. É caso para perguntar de onde vem
este ódio aos professores? O problema
crónico de Portugal, atraso educativo
e cultural, combate-se desta forma? É
desta forma que conseguimos mobilizar
as energias dos professores e deste país,
em que ainda hoje largos extractos da
sociedade portuguesa não valorizam a
Escola? O aumento da indisciplina e da
violência escolar não estará relacionado
com esta ‘campanha’?
Diz o Programa do Governo: “A avaliação do desempenho dos professores,
neste contexto, deve ser acompanhada
por iniciativas que aumentem a motivação e a auto-estima dos professores
em função dos resultados obtidos e das
boas práticas reconhecidas pelos seus
pares.”
Toda a acção do ME tem caminhado no
sentido contrário à “motivação e autoestima dos professores”. Estão-se a gerar nos professores fenómenos de medo,
de subserviência, de insegurança, de
desmotivação e de desalento.
Tem-se procurado estabelecer uma relação de causa-efeito entre avaliação de
desempenho dos professores e qualidade educativa. Só para citar um exemplo,
a Finlândia não tem um sistema formal
de avaliação de professores, o que não
a impede de estar no topo nos estudos
comparativos internacionais como o PISA
e em que 99,7% dos alunos completam a
escolaridade obrigatória…
A FENPROF nunca recusou a avaliação de desempenho. Defende sim que
seja rigorosa, justa, exigente, de carácter essencialmente formativo e assente em critérios correctos.
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sentado pelo ME constitui um processo
burocrática sobre os professores, afectando o trabalho das escolas e prejudicando os alunos. Mesmo uma boa ideia,
quando mal entendida e concretizada,
tem inevitavelmente consequências
desastrosas. De igual modo, veja-se o
caso que não vamos desenvolver aqui da
pretendida avaliação das escolas (tipo
rankings) ou os prolongamentos de horários (tipo AEC’s).
De resto, na futura avaliação de desempenho, com cotas e vagas, muitos,
mesmo sendo bons proﬁssionais, não
irão progredir. Mas quanto ao processo:
entrevistas, ﬁchas e grelhas com largas
dezenas de items, reuniões, professores
a avaliar e simultaneamente a ser avaliados, presidentes dos conselhos executivos absorvidos pelas tarefas avaliativas,
regime de faltas legalmente justiﬁcadas
que não se sabe se terão consequências
na avaliação, tudo parece conduzir para
um clima de instabilidade nas escolas e
para o surgimento de arbitrariedades e
injustiças. Parece que o trabalho essencial das escolas é secundarizado por um

conjunto de exigências burocrato-administrativas, que nada acrescentam à
proﬁssionalidade docente.
Como refere uma declaração da FENPROF sobre esta matéria: “Não teremos dúvidas em aﬁrmar que este regime de avaliação do desempenho dos
docentes terá, de facto, inﬂuência no
desempenho, mas de forma negativa.”
É neste clima de dúvida, incerteza e insegurança que se parece apostar. Para
quê? Tudo parece indicar que se pretende um modelo de professor domesticado, obediente e venerando.
A FENPROF propôs ao ME, na reunião
de 26 de Setembro, que o projecto de
regulamentação da avaliação de desempenho declarasse “O avaliado tem
direito a uma avaliação justa do seu
desempenho e a uma classiﬁcação que
corresponda, efectivamente, ao mérito
absoluto revelado”.
O ME recusou.

José Pinheiro

Regime de avaliação imposto pelo Governo
presta mau serviço à Educação!

O ministério atirou com a actual proposta, na alteração ao ECD e agora na
regulamentação, fazendo crer que até
agora não havia qualquer sistema de
avaliação.
Desde 1990 que existe um sistema de
avaliação de desempenho. Os professores tinham de fazer acções de formação
creditadas e acreditadas superiormente,

elaborar relatórios críticos do desempenho docente e cumprir determinados
critérios previamente estabelecidos.
Outros aspectos não entraram em prática, como as classiﬁcações de bom e
muito bom, simplesmente porque o ME
jamais os regulamentou. Não por culpa
dos professores ou dos seus sindicatos.
Tratava-se portanto de um modelo que

A FENPROF reuniu na tarde de 30 de
Outubro com a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura da Assembleia da
República.
A Federação Nacional dos Professores
manifestou junto desta comissão
parlamentar as preocupações que
tem em relação ao regime de avaliação
do desempenho dos professores recentemente aprovado pelo Conselho de
Ministros.
A periodicidade apertada dos procedimentos classiﬁcativos, a concentração
do poder decisório numa só pessoa, as
“cotas” que impedirão a atribuição das
menções qualitativas devidas a muitos
docentes, os parâmetros desadequados,
os inúmeros itens, alguns revelando
desconhecimento cientíﬁco absoluto por
parte do ME e a quantidade de procedimentos previstos, passíveis de provocar
uma efectiva burocratização deste processo de avaliação, são aspectos que
fazem prever o pior deste regime de
avaliação imposto pelo Governo.
Para a FENPROF a questão não é a
existência de um regime de avaliação
dos docentes ? que é indispensável ? mas
as características do que foi imposto e
que se destina, fundamentalmente, a

controlar a progressão dos professores
na carreira e não a promover a qualidade
educativa.
Na reunião, a FENPROF entregou aos
grupos parlamentes e ao Presidente da
Comissão um dossier contendo outras
questões que têm vindo a provocar grandes preocupações e instabilidade junto
dos docentes. A saber:
1. Ausência de resposta aos recursos
interpostos pelos docentes, até 6 de
Agosto, relativos ao concurso a professor
titular;
2. Ilegalidades cometidas no âmbito
dos concursos de professores;
3. Preocupação face às previsíveis

consequências da recente aprovação
de nova legislação relativa à Educação
Especial e consequente revogação do
Decreto-Lei nº 319/91;
4. Postura ministerial atentatória da
liberdade do exercício da actividade
sindical pelos docentes.
Esta reunião realizou-se a pedido da
FENPROF, que pretendeu sensibilizar os
deputados para o desempenho de uma
equipa ministerial que, sistematicamente, viola quadros legais em vigor,
atenta contra os proﬁssionais docentes
e põe em causa a qualidade educativa
na escola pública.
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Uma poderosa aﬁrmação de força
dos trabalhadores!

A grandiosa manifestação de 18 de Outubro, que reuniu mais de 200 mil participantes,
traduziu-se numa poderosa acção de protesto dos trabalhadores portugueses contra a intensiﬁcação da exploração a que estão sujeitos nos locais de trabalho e contra as políticas
que têm conduzido à acelerada degradação das suas condições de vida, e na reclamação de
uma construção europeia assente no progresso, justiça social e paz, sublinha a Central.

Depois de saudar “todos aqueles que,
com entusiasmo e convicção, participaram nesta acção sindical, dando-lhe
forte expressão e um signiﬁcado que
representa um contributo importante
para a aﬁrmação futura dos anseios e
reivindicações dos trabalhadores”, a
Inter comenta em nota divulgada no
passado dia 19 de Outubro:
“A expressão do descontentamento
dos trabalhadores não pode ser ignorada
pela sociedade em geral e constitui um
sério aviso, quer para os governantes,
quer para um patronato que, em vez
de assumir as responsabilidades que
lhe cabem no desenvolvimento do País,
privilegia actividades parasitárias que
propiciam enriquecimento fácil.”
“O Governo e o patronato”, acrescenta, “têm de entender, de uma vez
por todas, que o modelo de produção
baseado em mão-de-obra barata, pouco
qualiﬁcada e precária está deﬁnitivamente condenado e que os problemas do
País não se resolvem com os continuados
e violentos ataques aos direitos dos
trabalhadores e, muito menos, com as
tentativas de anular a acção e o papel
dos sindicatos na sociedade.”

CGTP-IN não está isolada
“Os propósitos de criar a ideia do
isolamento da CGTP-IN, que mais não
é do que a tentativa de descredibilizar
o papel e a acção que os sindicatos
desenvolvem todos os dias na defesa e
promoção dos interesses e direitos dos
trabalhadores, caem completamente por
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terra com a demonstração do apoio inequívoco dos trabalhadores às suas propostas e reivindicações e às mensagens
consubstanciadas na consigna Por uma
Europa Social - Emprego com Direitos”,
sublinha a Direcção da Intersindical.

Que Acordo?
“De nada vale, especular sobre a não
subscrição, por parte da CGTP-IN, do
chamado acordo dos parceiros sociais europeus”, realça a tomada de posição da
Central portuguesa, que acrescenta:
“O Governo anuncia, como por si promovido, um acordo europeu, deixando a
ideia de que aí estão plasmadas as orientações sobre a ﬂexigurança quando, de
facto, se trata tão-somente de um compromisso conjunto das confederações
patronais e da Confederação Europeia
de Sindicatos (CES) relativo à análise
técnica dos desaﬁos que se colocam ao
mercado laboral europeu e onde, na
parte ﬁnal, ﬁcaram recomendações genéricas sobre várias matérias, incluindo
notas sobre o conceito de ﬂexigurança.
Todas as centrais sindicais europeias,
incluindo a CGTP-IN, participaram, com
contributos, na análise técnica.”

Esclarecimento
A Inter deixa ainda um esclarecimento:
“No Comité Executivo da CES, realizado
em Lisboa, houve uma parte muito signiﬁcativa das centrais sindicais europeias
que colocaram reservas e/ou criticaram

frontalmente o teor de algumas dessas
recomendações. A CGTP-IN esteve nesse
grupo e, curiosamente, não foi a organização que se posicionou de forma mais
radical. Além disso, a CES e as confederações patronais não iniciaram ainda a
discussão do tema ﬂexigurança, embora
o tenham em agenda.”

Oposição à ﬂexigurança
“A obsessão do Primeiro-Ministro em
atacar os sindicatos e a CGTP-IN, esbarrará na determinação dos trabalhadores
portugueses em defenderem os seus direitos e interesses e o desenvolvimento
do país. E, para isso, também se vão
opor com determinação à ﬂexigurança
do Governo português que, como já
vai observando, não passa de cortes
nos direitos sociais e nos salários, e de
tentativa de uma revisão do Código do
Trabalho com cartilha neoliberal pura e
dura”, observa a CGTP-IN.

Referendo
A terminar, a Central “reaﬁrma o seu
ﬁrme propósito de continuar a lutar pelos
direitos e interesses dos trabalhadores
portugueses num quadro de convergência e de solidariedade para com a luta
dos trabalhadores europeus, exigindo a
inversão das políticas que estão a ser
seguidas, uma mudança de rumo na vida
do nosso país, e uma política europeia
suportada, em toda a sua dimensão, no
conceito Europa Social ? Emprego com
Direitos. E reclama a exigência do povo
português se pronunciar, por via referendária, sobre o Tratado aprovado.”
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“Exame” para que te quero?
Docentes Contratados e Desempregados
O ME acaba de criar mais um obstáculo
à entrada destes professores/educadores na Carreira – ao introduzir no ECD
do ME (artº 2º e artº 22º) a “Prova de
avaliação de conhecimentos e competências para ingresso na proﬁssão docente”, uma vez que, a Lei de Bases do
sistema Educativo, em vigor , no artª
34º, ponto 1 refere que “os educadores de infância e os professores dos
ensinos básica e secundário adquirem a
qualidade proﬁssional através de cursos
superiores organizados de acordo com
as necessidades do desempenho proﬁssional no respectivo nível de educação
e de ensino”.
Esta prova aﬁgura-se-nos como um
constrangimento deliberadamente criado à entrada na proﬁssão e na carreira,
procurando iludir a elevada taxa de desemprego docente, recorrendo a manipulações estatísticas.
Ao impôr este “exame” o ME obriga
os docentes desempregados e até os
contratados à realização desta prova,
excepcionando, apenas, - os docentes
com 5 anos de serviço e que nos últimos
4 tenham trabalhado em 2, no momento de realização da 1ª prova.
Mais, esta exigência faz com que um

docente em funções na R.A. da Madeira
ou R.A. dos Açores, mesmo sendo dos
quadros e que não reúna as condições
de excepção descrita acima, terá de se
submeter ao “exame” para poder leccionar no Continente.
A aplicação da prova de avaliação de
conhecimentos e competências a detentores de habilitação proﬁssional para a
docência é um contra-senso, uma vez
que esta habilitação é conferida por
instituições de ensino superior acreditadas para o efeito. A exigência desta
prova revela, por parte do ME, uma profunda desconﬁança no trabalho destas
instituições e medo em se confrontar
com quem não garante a qualidade da
formação inicial de docentes/algumas
instituições) preferindo penalizar os
jovens professores proﬁssionalizados,
coartando-lhes o direito de acederem à
realização do período probabatório.
Esta prova vai servir para: manipular estatísticas; eliminar candidatos (só uma
chamada para a sua realização); introduzir um factor casúistico na classiﬁcação (remete para despacho ministerial o
número de componentes especíﬁcas de
prova e a duração da componente prática) arrecadar verbas(os candidatos,

sem emprego, que pretendam ingressar
no mundo do trabalho terão de pagar
“pela inscrição na prova, pela consulta
da prova e pelo pedido de reapreciação
da mesma); prejudicar as actividades
lectivas(os membros do Jurí Nacional
da Prova e os seus colaboradores têm
actividade lectiva – artº 18º); maltratar
docentes (o artº 20º cria as excepções
à realização desta prova, ora todos os
contratados que não reúnam estas condições terão de fazer o “exame” que os
poderá eliminar da proﬁssão!).
Em vez deste artifício, o SPZS e os
Sindicatos da Fenprof têm vindo a
defender uma formação dinâmica e
de elevada qualidade, capaz de proporcionar o desenvolvimento das
competências básicas e especíﬁcas
necessárias e uma formação inicial de
docentes que tenha uma duração de
cinco anos e inclua a proﬁssionalização.
Não será com esta prova que se irá elevar a qualidade do ensino uma vez que
esta nasceu de um “autismo primário”
do ME e não de um amplo debate para
preparar um quadro legal no âmbito da
Formação dos Professores.

Contratados e desempregados:
Prova de ingresso na proﬁssão
A criação de uma prova de ingresso com
as características da que o ME pretende
constituirá, efectivamente, um novo
requisito habilitacional, o que poderá
constituir uma violação da Lei de Bases
do Sistema Educativo. Isto porque, salvo
as situações de excepção consideradas
(ter 5 anos de serviço e, nos últimos 4,
ter trabalhado em 2, no momento de
realização da primeira prova) todos os
docentes terão de se submeter a este
“exame” para poderem leccionar em
escolas públicas ou privadas, desde
que, neste caso, existam acordos com o
Estado e/ou pretendam ter o designado
“paralelismo pedagógico”.
ME quer candidatos a pagar para fazer
“exame” de ingresso na profissão
docente
A FENPROF reuniu (3/10/07) no Ministério da Educação para iniciar a “negociação” da regulamentação da prova
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de ingresso na proﬁssão docente. Sobre
esta prova, que o ME impôs no ECD, a
FENPROF reiterou o seu absoluto desacordo, por considerar que constitui um
estrangulamento artiﬁcial no acesso à
proﬁssão docente.
No ﬁnal da alegada negociação, o ME
manteve-se inﬂexível em todos os aspectos essenciais que apresentou, incluindo
a exigência de serem os candidatos (recém-licenciados e sem emprego) a ter
de suportar os custos da inscrição, da
eventual consulta e do eventual pedido
de reapreciação da prova.
Governo demite-se de ﬁscalizar formação de professores
Esta prova revela, essencialmente,
uma profunda desconﬁança do ME em
relação às instituições de ensino superior que formam docentes e que foram
por si acreditadas e certiﬁcadas. Não

está em causa a necessidade de serem
introduzidas profundas alterações na
formação inicial de professores, pelo
que, há muito, defendemos a alteração
da sua organização, bem como o acompanhamento, ﬁscalização e avaliação
adequados das instituições públicas e
privadas que a promovem.
Neste sentido, a FENPROF vem defendendo uma formação dinâmica e de elevada qualidade, capaz de proporcionar
o desenvolvimento das competências
básicas e especíﬁcas necessárias, como
defende uma formação inicial de docentes que tenha uma duração de cinco anos
e inclua a proﬁssionalização.
O que a FENPROF não admite é que o Governo se demita da responsabilidade de
ﬁscalizar adequadamente o que se passa
nas instituições de formação de docentes, mas pretenda penalizar os jovens
que nelas realizam a sua formação.

em foco

Lisboa na rota das comemorações que,
pelos quatro cantos do Mundo,
assinalam o Dia Mundial dos Professores
Um programa cultural de grande qualidade, com as actuações da banda “Oppoente” e do Grupo
de Etnograﬁa e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC); quatro intervenções marcadas pela
análise rigorosa de destacados sindicalistas de Portugal, Espanha e França; um convívio bem
animado com largas centenas de educadores e professores oriundos de várias regiões do País; e
uma mensagem ﬁrme e determinada, dirigida à opinião pública e aos responsáveis políticos, da
parte dos professores, em defesa dos seus legítimos direitos e da Escola Pública de Qualidade - foi
assim, entre nós, o 5 de Outubro, Dia Mundial do Professor. Uma jornada de quase quatro horas,
vivida no histórico Coliseu dos Recreios de Lisboa, por iniciativa da FENPROF.

Convívio e festa com forte componente reivindicativa
Sala mítica e prova de fogo para muitos artistas nacionais e estrangeiros, o sempre jovem Coliseu
(foi inaugurado em 14 de Agosto de 1890) acolheu desta vez um cartaz diferente: pôs Lisboa na
rota das comemorações que, pelos quatro cantos do mundo, assinalaram o Dia Mundial dos Professores, juntando o convívio, a música e a festa com “uma forte componente reivindicativa”. E isto
porque, como realçou o secretário-geral da FENPROF, “os professores continuam a ser vítimas de
um ataque sem precedentes no Portugal de Abril, concretizado em palavras, actos e omissões, e
desferido por um Governo que tem, de facto, os docentes como mal-amados”. Como neste 5 de
Outubro de 2007 o próprio Primeiro Ministro fez questão, uma vez mais, de realçar...
JPO
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“É inadmissível que no Dia Mundial do Professor se
exprima ódio sobre os Sindicatos dos Professores!”

“Primeiro, era o desrespeito pelos professores, agora
é também pelas leis”

Tanto Manuel Carvalho da Silva como Mário Nogueira criticaram com grande ﬁrmeza as
infelizes declarações do Primeiro Ministro, no dia 5 de Outubro, sobre os professores e as
suas legítimas organizações representativas.

“Neste ano de 2007, o sentimento dos docentes portugueses descreve-se de forma sintética: grande e crescente insatisfação proﬁssional, descrença cada vez maior na capacidade
e vontade do Governo e da equipa do ME para inverterem a crise profunda em que a Educação está mergulhada, enorme desgaste, principalmente psíquico.”

Questionado sobre a ‘nota’ de Cavaco Silva, no discurso oﬁcial do 5 de Outubro, dia da implantação da República, para a necessidade de prestigiar e acarinhar a ﬁgura do professor, José Sócrates recusou que esse apelo tenha sido uma crítica ao Governo.
“O Governo não ataca os professores”, salientou Sócrates, alertando os jornalistas para não “confundirem professores com
sindicatos”. Esta conﬁrmação do ataque do Executivo às organizações representativas dos docentes e aos dirigentes sindicais
originou uma vaia monumental no Coliseu.
O secretário-geral da CGTP-IN interrogou mesmo: “Como é possível no Dia Mundial do Professor um Primeiro Ministro ter o
atrevimento de fazer uma aﬁrmação dessas, atacando os Sindicatos?...” E sublinhou ainda que “em democracia isto é criminoso”.

1. O desemprego.
Atinge uma dimensão nunca vista, em resultado de políticas
e medidas deliberadamente orientadas nesse sentido. No caso
do ensino superior, a situação agrava-se pelo facto de o Governo e a bancada parlamentar do PS negarem no poder o que
prometeram na oposição: aplicar aos docentes o subsídio de
desemprego que existe para os colegas dos restantes sectores
de ensino e educação;

Os Sindicatos são indispensáveis à sociedade

2. A precariedade.

“Tem que se ensinar ao Primeiro Ministro e aos membros do Governo que os Sindicatos , em democracia, têm um papel tão
digno como o de qualquer outra instituição”, aﬁrmou Carvalho da Silva, que acrescentaria:
“Os Sindicatos são indispensáveis à sociedade. Até mais do que os maus governantes de um País... É inadmissível que no Dia
Mundial do Professor se exprima ódio sobre os Sindicatos dos Professores!”

Aumenta, com mais de 13.000 contratados a prazo que ,
hoje, com os contratos individuais de trabalho, as renovações
e a oferta de escola, estão ainda mais dependentes de apreciações subjectivas para garantirem o emprego;

3. A instabilidade proﬁssional.

São palavras de Mário Nogueira na intervenção de encerramento da jornada comemorativa do Dia Mundial do Professor,
em Lisboa.
“Todavia”, prosseguiu o secretário-geral da FENPROF, “e
isso é extraordinário, os professores não alienaram as suas
responsabilidades e mantêm um grande empenhamento proﬁssional e uma grande atenção à escola e aos alunos, conﬁrmando que são cidadãos sérios, proﬁssionais competentes e
trabalhadores exemplares. Com esta atitude proﬁssional, os
professores têm conseguido manter valorizada a imagem que
tem de si a sociedade e contrariam toda a campanha que ME
e Governo se esforçam por desenvolver, denegrindo-os e desvalorizando-os proﬁssionalmente.”

Aﬁrmando que “a actual situação proﬁssional dos docentes é extremamente preocupante” e que “as consequências, mais tarde ou mais cedo, acabarão por se reﬂectir
nas escolas e nas aprendizagens dos alunos”,
Mário Nogueira chamou a atenção para estes
quatro aspectos fundamentais, de vincada
actualidade:
pag. 2

Atinge quase todos os docentes dos quadros, sobre quem
pendem ameaças que, se não temos denunciado a tempo, já
poderiam ser mais do que isso. Ainda há dois dias, em reunião
com o secretário de estado adjunto, este, para justiﬁcar ilegalidades cometidas na colocação de professores, aﬁrmava
que as pressões sobre o Ministério para que se aplicasse a mobilidade especial aos docentes eram muitas e fortes, o que
é curioso, se recordarmos que a ministra garantiu, no Parlamento, que esta não se aplicaria aos professores...

4. O cansaço físico e psicológico.
Que se acentua, não só pela pressão permanente a que os
professores estão sujeitos, mas porque foram reduzidas ou liquidadas regras de carreira que os protegiam desse desgaste.
As intermináveis horas nas escolas, o trabalho burocrático,
as sucessivas reuniões, o medo de denunciar o que está mal
- sim, o medo que hoje se faz sentir nas escolas - fazem com
que menos de um mês depois de terem começado as aulas,
encontremos colegas num ponto de saturação que só deveria
surgir na recta ﬁnal do ano.

Lei sindical
“Para que aqui se chegasse”, lembrou o dirigente sindical, “contribuíram a política do
Governo, a equipa que governa a Educação
em Portugal e se comporta como subsecretaria de estado do Orçamento e uma maioria
parlamentar composta por deputados que
não têm tido coragem para contrariarem os
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interesses políticos e os caprichos do Governo, mesmo quando estão em causa questões
de fundo do regime democrático e reﬁro-me
à proposta do Governo para alterar a lei sindical e reduzir estes direitos.”
Mais adiante, Mário Nogueira observou: “Os deputados não
podem empurrar a democracia, com o pé, para debaixo do
tapete e esperamos que não o façam. O PS não pode continuar a adiantar serviço a uma direita, que, estando cada
vez mais perigosa até se dá ao luxo, hipocritamente é claro,
de criticar o Governo, insinuando-se à sua esquerda, com o
intuito de confundir e criar ilusões nos incautos de memória
mais curta.”

Categoria só há uma!

Mário Nogueira noutra passagem da sua intervenção, atentamente seguida pelos educadores e professores presentes no
Coliseu no passado dia 5 de Outubro.
“É uma irresponsabilidade do ME iniciar este processo de
avaliação logo após a publicação da legislação em Diário da
República: as escolas não estão preparadas e não conseguem
em 30 dias criar as condições para que se aplique um regime
que, inclusivamente, mexe com regulamentos internos e projectos educativos; a Inspecção Geral de Educação não tem
condições para se envolver no processo e necessitaria, segundo o presidente do Sindicato dos Inspectores de, pelo menos,
3 anos para se organizar; as reuniões previstas, as entrevistas
individuais a 150.000 docentes, as observações obrigatórias
(meio milhão por ano), as ﬁchas e grelhas apresentadas levarão a que rapidamente este processo se burocratize e, a
suposta, mas falsa objectividade da avaliação acabe em fortes
penalizações dos docentes, designadamente ao nível da sua
carreira”, declarou.

Quanto ao ensino superior, recordou que “o novo regime
jurídico que deixou escancaradas as portas à privatização com
todas as consequências que daí advêm, incluindo o aumento
do desemprego, e são diversas imposições de Bolonha, agravadas pela forma como se pretende aplicá-las, a não contribuirem para a democratização do acesso ou para o aumento
da qualidade educativa”

As leis ﬁcam na gaveta...
“Também nos confrontamos com outro grave problema”, alertou o dirigente sindical, que pormenorizou assim: “Primeiro,
era o desrespeito pelos professores, agora é, também, pelas
leis. No ME, as regras do Estado de Direito Democrático, tal
como os jornalistas quando acompanham dirigentes sindicais,
estão proibidas de passar da porta da rua. Assim, as leis apli

Voltando à política do Governo e às medidas impostas por
Ministérios que governam a Educação sem diálogo efectivo,
sem negociação verdadeira? apenas com conversas, o dirigente da FENPROF recordou que da acção do actual Executivo
“resultou o ECD que foi imposto unilateralmente em 19 de
Janeiro originando o agravamento das condições de exercício
proﬁssional dos docentes”.
“Decorrente do ECD do ME”, salientou, “temos a divisão dos
professores em duas categorias e um anexo: os Titulares, que
são esmagados com o conteúdo funcional que lhes é imposto,
e a quem o ME delegou o falso poder de avaliar os colegas; os
Professores, que existem para dar aulas e obedecer acriticamente a ordens; os Contratados, cada vez com menos direitos, incluindo o de se candidatarem aos computadores que os
membros do governo, nas suas horas livres, têm vendido pelo
País.”
“Esta divisão dos professores”, são ainda palavras de Mário
Nogueira relativas às consequências da política do ME, “está
a causar diﬁculdades em muitas escolas, não apenas na sua
organização pedagógica, mas, também, devido à deterioração
do ambiente de escola e da relação entre pares. Para a FENPROF, não há hesitações: combater esta divisão é uma prioridade reivindicativa. E continuaremos a aﬁrmar, como fazemos
desde a primeira hora, que (aqui a assistência antecipou-se a
Mário Nogueira e gritou:) “categoria há uma, Professor(a) e
mais nenhuma”, impedindo que o ME consiga, como pretende,
a transferência desta divisão artiﬁcial da carreira para uma
divisão efectiva entre os professores. Nesta situação não há
privilegiados, pelo contrário, na esmagadora maioria dos casos, a maior pressão, a ameaça e a instabilidade recairá sobre
os titulares de quem o Governo espera que sejam dóceis e
obedientes ﬁscais na aplicação de medidas de natureza economicista e que garantam o controlo político. Por essa razão,
combater a fractura introduzida na carreira docente é responsabilidade de todos”.

Avaliação do desempenho:
irresponsabilidade
“O regime de avaliação de desempenho, cuja regulamentação o ME pretende agora impor e que a FENPROF, para manter
aberta a discussão entre os professores, decidiu remeter para
a fase designada por “negociação suplementar”. A primeira
reunião, neste âmbito, terá lugar em 15 de Outubro”, revelou
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havia questões a corrigir, a senhora ministra veio clamar que
o concurso foi um sucesso, sem erros, sem irregularidades,
sem ilegalidades, sem injustiças! De facto, este ME é surreal
e os seus protagonistas parecem ﬁgurantes de uma qualquer
repartição visitada pelo senhor K, para tratar do processo que
Kafka lhe arranjou.”
E acrescentou:
“Esta atitude dos responsáveis já lhes valeu sentenças desfavoráveis em tribunais de 1.ª instância, no Administrativo e Fiscal, no Central Administrativo, no Supremo, no Constitucional
e, ainda, posições duras da Provedoria de Justiça. O certo é
que a impunidade vai reinando e as responsabilidades e os
responsáveis políticos não existem! Contudo, a razão que nos
é reconhecida, deve-nos dar ainda mais força para continuarmos a denúncia e os recursos, pois a justiça acabará por se
fazer.”
“Esta política, esta postura antidemocrática, estas medidas
que degradam a nossa Escola Pública”, aﬁrmou noutra passagem da sua intervenção, “têm sido denunciadas e combatidas pelos Sindicatos, daí que se tenham constituído num dos
principais alvos a abater pelo Governo e, principalmente,
pelo ME. Tentaram reduzir-nos com a imposição de fortes restrições aos tempos inteiros, mas não conseguiram. A nossa
representatividade garantiu que não fossemos beliscados. Viraram-se para os professores e para os separar nas reuniões,
tentaram impedi-los de participar em reuniões sindicais fora
das suas escolas, mas o Tribunal suspendeu o despacho do SEE
e na sequência do seu recurso jurisdicional, o Tribunal Central Administrativo, no passado dia 27 de Setembro, não deu
provimento ao recurso do ME e manteve suspenso o despacho
do secretário de estado, dando razão aos professores que participam na actividade sindical, dentro das horas legalmente
estabelecidas.”

Como interpretar o ataque
aos Professores?

“Uma avaliação deste tipo”, observou Mário Nogueira, “só
poderia ser imposta por quem desconhece, por quem não se
preocupa, por quem não dirige com rigor e qualidade os destinos da Educação, ou por quem tem objectivos que não são
os de conferir qualidade ao sistema educativo. Todas estas
apreciações se ajustam a quem realmente impôs esta avaliação e recusou, há duas semanas, uma proposta da FENPROF
que referia “O avaliado tem direito à avaliação justa do seu
desempenho e a uma classiﬁcação que corresponda ao mérito
absoluto revelado”. Quem pode recusar uma proposta destas?
Pois bem, o ME recusou aﬁrmando que contrariava os seus
princípios sobre a avaliação dos docentes. Reconheçamos que
desta vez falou verdade!”
O secretário-geral da FENPROF teve ainda oportunidade de
se referir às “orientações centrais, muitas delas ilegais, que
chegaram às escolas em pleno Agosto impedindo os colegas
dos órgãos de gestão de gozarem as suas férias, e que estão
a provocar sobrecargas de trabalho e horários acrescidos, que
roubam tempo e disponibilidades aos professores para que
preparem, desenvolvam e avaliem o que deverá ser a essência
da nossa proﬁssão: a prática lectiva, o trabalho com os alunos
dentro e fora da sala de aula”

cam-se quando dão jeito; as leis violam-se quando é mais conveniente ao ME. O que está a acontecer com os concursos é
paradigmático: na Educação Especial é como se não houvesse
concurso e as colocações fazem-se por convite; no 2.º Ciclo
são colocados professores sem habilitação para os grupos de
recrutamento criados e que nem a eles concorreram, sendo o
caso do grupo 210 o mais conhecido, mas havendo outros; ainda sobre concursos, foi a publicação de uma portaria no mês
de Agosto que, de forma arbitrária, decidiu iniciar a oferta de
escola antes do prazo legalmente previsto; é o secretário de
estado da educação a prometer transferências deﬁnitivas de
quadro, sem concurso, e por despacho individualizado...

Ao melhor estilo kafkiano...
“Mas foi também o concurso a professor titular, tendo a senhora ministra, conhecidas que foram as irregularidades, as ilegalidades, os abusos cometidos, as discriminações - e de saber
que mais de mil candidatos recorreram do concurso, sem resposta ainda, e já começaram a recorrer aos tribunais - depois
de uma extensa posição do senhor Provedor de Justiça e, até,
calcule-se, com o secretário de estado adjunto a aﬁrmar que

“Nunca devemos perder de vista que o ataque que é movido
aos professores e educadores se enquadra em planos mais vastos de uma ofensiva que é contra todos os trabalhadores (e as
alterações negativas ao Código de Trabalho, conﬁrmam-no);
que é contra a Administração Pública (e a legislação sobre
vínculos, carreiras e remunerações, bem como o SIADAP, não
deixam dúvidas); que é contra os serviços públicos, nomeadamente a Escola Pública!” - disse Mário Nogueira no convívio do 5 do Outubro, no Coliseu, acrescentando ainda a este
propósito:
“O ataque aos direitos dos docentes e a degradação das suas
condições de trabalho são uma vertente, das mais relevantes,
do ataque a uma Escola Pública de qualidade. Mas como são,
também, os cortes ﬁnanceiros que ano após ano são mais duros, a municipalização de todo o ensino básico, a revogação
do Decreto-Lei 319/91 que, tendo antecipado Salamanca, estabelecia as normas que conferiam à nossa escola um carácter
inclusivo, a falta de qualidade das respostas sociais (e o que
se passa com as AEC é o aspecto mais visível, mas também
se estende à falta de qualidade dos transportes escolares e
ao serviço de refeições em muitas escolas de acolhimento), o
encerramento cego de escolas do 1.º Ciclo como alternativa
barata à requaliﬁcação necessária levando muitas crianças a
um esforço a que não deveriam estar obrigadas, os contratos
de autonomia como forma de desresponsabilizar, ainda mais,
o Estado na sua obrigação para com as escolas...”
Demagogia e ilusionismo
já não convencem
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“Bem pode o Primeiro Ministro e mais 20 governantes desdobrarem-se a visitar escolas, um dia por ano, que os portugueses já não se deixam enganar com demagogia e ilusionismo”,
salientou Mário Nogueira, que acrescentou: “Os pais continuarão, decerto, a reclamar melhores condições para os seus
ﬁlhos, os professores melhores condições de trabalho que promovam melhores condições de aprendizagem, professores e
alunos a vestirem luto à passagem da ministra, as associações
de docentes a criticar, ainda que isso lhes valha a exclusão, os
tribunais a decidir contra a vontade do ME... Cada vez mais
isolada, a ministra não conseguirá sair do fundo da tabela de
governantes apreciados pela qualidade do seu trabalho e das
medidas que tomam!”
A FENPROF, concluiu Mário Nogueira, “não tem apenas críticas,
tem propostas sobre política educativa e medidas concretas
que, a serem consideradas, permitirão que a Educação comece
a tomar outro rumo. Não apenas dirigidas aos aspectos sócio
proﬁssionais dos docentes, mas também sobre a sua formação,
sobre o funcionamento das escolas, a sua gestão, autonomia e
ﬁnanciamento, o reordenamento da rede escolar, os currículos
e a avaliação dos alunos, as respostas sociais, a acção social
escolar - enﬁm, sobre tudo o que à Educação diz respeito e na
Lei de Bases está consagrado. Sobre isso, convém dizer que
o ME está, permanentemente, a contrariá-la. Percebemos a
intenção, torná-la irreconhecível para que, facilmente, se altere sem debate público. Mas não será assim tão fácil, pois a
FENPROF estará disponível para contribuir para que surjam e
cresçam movimentos sociais que defendam uma Lei de Bases
do Sistema Educativo verdadeiramente democrática. Neste

quadro, ainda este ano lectivo, a FENPROF empenhar-se-á
na promoção de uma grande iniciativa em defesa da Escola
Pública.”
“Queremos discutir as nossas propostas com a equipa ministerial, só que a ministra recusa reunir com os Sindicatos de Professores, completam-se agora dois anos. E não reúne porquê?!
Há dias, no “Prós e Contras” deixou a ideia de nada ter para
dizer. Mas, ainda que não tenha, há respostas que se lhe exigem, contas que tem de prestar, responsabilidades que deve
assumir. Deve fazê-lo e, nesse sentido, convidamos a senhora
ministra para um debate público em que todas estas questões
sejam discutidas. Se não o aceitar, todos teremos legitimidade
para pensar que, em deﬁnitivo, o vazio tomou conta do pensamento político do ME.”

Desaﬁo da acção e da luta
“Pela nossa parte, FENPROF, não iremos parar de criticar, de
propor, de agir e de lutar! Com os professores e educadores, e
estes com todos os parceiros educativos e sociais que pugnem
por uma sociedade mais justa e mais solidária. A aposta na
Educação, o investimento na Escola Pública e o respeito pelos
proﬁssionais docentes serão eixos fundamentais dessa construção democrática que defendemos, sendo isso válido para
o nosso país como em qualquer parte do mundo. Com determinação, com conﬁança, com propostas e com responsabilidade,
os professores portugueses irão abraçar esse desaﬁo de acção
e luta”, concluíu Mário Nogueira.

em foco

Claudie Martaens: A luta em França
“Em França decorrerá no mês de Novembro uma grande
acção sindical, commanifestação e greve, na administração
pública, envolvendo sectores como aeducação, a saúde, a
administração do território, a justiça, a cultura, a polícia,
entre outros: ou seja, todos juntos. E é assim que venceremos:todos juntos!”, salientou Claudie Martaens, dirigente do
SNES/FSU, de França.
O actual Executivo francês, alertou, aposta numa avaliação
dos trabalhadores da Administração Pública manipulada pelas cheﬁas, observando mais adiante que a ofensiva contra os
serviços sociais do Estado e contra os seus trabalhadores (“há
uma redução sem precedentes no número de funcionários”)
merece a ﬁrme oposição de todas as organizações sindicais da
esfera do Ensino.
Noutra passagem da sua intervenção, atentamente seguida no
Coliseu, Claudie Martaens condenou a política de emigração
do Governo Sarkozy, e nomeadamente a questão dos testes de
ADN para o reagrupamento familiar.
A dirige sindical criticou as orientações do Ministério da Educação em França para a avaliação dos docentes e sublinhou
a importância da unidade e da luta das organizações representativas dos professores em áreasfundamentais como a luta
pela estabilidade proﬁssional.”Em cinco anos, desapareceram milhares de postos de trabalho no ensino, em França”,
alertou Claudie Martaens, que chamou a atenção para “a
redução dos horários lectivos no secundário (menos 20 por
cento)”.
“Todos os Sindicatos da Educação condenam esta política”,
garantiu.

Saudações recebidas pela
FENPROF
À FENPROF chegaram numerosas mensagens de solidariedade, enviadas do País e do estrangeiro, destacando
a importância da proﬁssão docente e incentivando os
educadores e professores portugueses a continuarem a
sua activa e empenhada participação na construção de
uma Escola de Qualidade para Todos.
As saudações foram enviadas por sindicatos e outras
entidades. Júlia Vale, da Direcção do SPN e do Secretariado Nacional da FENPROF, que apresentou os vários
momentos da jornada no Coliseu, referiu, a título de
exemplo, as mensagens da Frente Comum de Sindicatos
da Administração Pública; de Maria José Viseu, ex-presidente da CONFAP; do Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República; e
da Federação Mundial dos Trabalhadores Cientíﬁcos.
Numa das primeiras ﬁlas da plateia do Coliseu estava
Paulo Sucena, antigo secretário-geral da FENPROF e
membro do Conselho Geral do Sindicato dos Professores
da Grande Lisboa (SPGL).
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Lei Sindical: apelo
aos deputados
“Quanto à tentativa, em curso, de levar a Assembleia da
República a alterar muito negativamente a lei sindical, a
FENPROF apela a todos os deputados, em particular aos
que têm maiores responsabilidades democráticas (e os
do Grupo Parlamentar do PS têm-nas) que se posicionem
do lado de Abril e, inequivocamente, assumam , para
além das palavras, que consideram os Sindicatos pilares
fundamentais do Estado Democrático”.
Mário Nogueira, Coliseu de Lisboa, 5/10/2007
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José Trujillo Campos: “As vossas reivindicações são
justas!”
“As vossas reivindicações são justas”, sublinhou no Coliseu
dos Recreios de Lisboa o sindicalista José Trujillo Campos,
responsável da FECCOO, de Espanha e membro do Executivo da Internacional de Educação, eleito no recente V Congresso desta organização, em Berlim.
O prestigiado dirigente sindical realçou o papel do Dia Mundial do Professor e das recomendações da UNESCO, destacando a importância da proﬁssão docente na construção do
futuro da Humanidade.
Trujillo Campos chamou a atenção para a importância do
Barómetro sobre Direitos Humanos e Sindicais /2007 lançado no V Congresso da Internacional de Educação. Trata-se,
como destacou o dirigente sindical espanhol, do maior estudo realizado até agora sobre os desaﬁos da educação de
qualidade e respeito pelos direitos humanos e sindicais em
todos os países reconhecidos pelas Nações Unidas.
Recorde-se que a investigação realizada proporcionou um
conjunto de dados estatísticos actualizados e outras informações sobre a realidade mundial da educação abordando
áreas como a primeira infância e a educação básica, o ensino secundário, técnico-proﬁssional e superior, a liberdade
académica, a igualdade de género, as necessidades especíﬁcas dos estudantes, a realidade das crianças refugiadas e
dos grupos minoritários, o trabalho infantil, os equipamentos educativos, entre outras matérias.
O Barómetro é um instrumento de valor incalculável para
docentes, investigadores da educação, estudantes, pais e
encarregados de educação e para todos os cidadãos que se
interessem pelo direito fundamental a uma educação de
qualidade para todas as crianças e jovens.
Trujillo Campos falou ainda do trabalho que é preciso desenvolver no campo internacional, no âmbito dos Objectivos do Milénio até 2015, e concretamente da educação para
todos.
Já de seguida deixamos aos nossos leitores a versão integral
da intervenção do secretário-geral da Federação de Ensino
das Comissiones Obreras no Coliseu de Lisboa:
Me alegra mucho participar con vosotros esta tarde. Y quiero agradecer a Mario Nogueira y a Fenprof haber sido invitado. Un afectuoso saludo también al Secretario General de
CGTP-IN y a la compañera cosecretaria general SNES/FSUP.
Tengo que decir que Lisboa es uno de los lugares de Europa
donde tiene más sentido hoy celebrar el Día Mundial de los
Docentes.
Desde 1994, la UNESCO instauró el 5 de octubre como Día
Mundial de los Docentes, para conmemorar la ﬁrma conjunta de la Recomendación OIT/UNESCO relativa a la situación
del personal docente el 5 de octubre de 1966 y la Recomendación UNESCO sobre la condición del personal docente de
la enseñanza superior de 1997.
Nuestros sindicatos, a la par que la Internacional de la Educación, consideramos que esta conmemoración debe servir
para examinar la aplicación de los principios de estas importantes recomendaciones de la UNESCO.
El Día Mundial de los Docentes brinda la oportunidad de llamar la atención pública sobre el papel que desempeña el
personal docente en todo el mundo y la importancia que
reviste para la sociedad.
Una sociedad que invierte, no sólo cantidades económicas
suﬁcientes, sino también esfuerzos, reﬂexiones, atención y
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progresa.
Nuestras experiencias recientes nos demuestran que no se
puede cambiar la educación sin la participación activa de las
personas que trabajan en el mundo educativo y, por tanto,
cuidar su calidad, las condiciones de trabajo, su formación,
sus posibilidades de progreso que, a su vez sean progreso
del sistema, son fundamentales en el desarrollo cualitativo
de los sistemas educativos de todos los países. La educación
de calidad para todos y todas no puede conseguirse sin mejorar las condiciones de trabajo de los docentes
Desde la IE, con el lema de este año:
“Mejores condiciones de trabajo para los y las docentes se
traducen en mejores condiciones de aprendizaje para los
estudiantes”
“Docentes de calidad para una educación de calidad”
todos los sindicatos miembro pedimos, asumiendo la deﬁnición de “trabajo decente” hecha por la OIT en 1999:
“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos
y cuenta con remuneración adecuada y protección social”
(OIT, 1999a):
• Un entorno de trabajo decente - un entorno de trabajo
sano y seguro para los y las docentes y alumnado, un aforo
de las clases adecuado y unos recursos pedagógicos apropiados en las aulas
• Salarios decentes - salarios que permitan unas condiciones de vida decentes y se paguen con regularidad
• Igualdad de derechos y de remuneración para las mujeres
- las mujeres docentes no deberían ser víctimas de discriminaciones de ningún tipo y los gobiernos deberían garantizar
la capacitación de las mujeres en la programación educativa, la toma de decisiones y puesto de trabajo
• Desarrollo profesional inicial y continuo - la oportunidad
de conseguir y desarrollar aptitudes profesionales, que deben actualizarse con nuevas técnicas pedagógicas e información, así como de desarrollar una carrera
• Participación en la elaboración de políticas - con el ﬁn de
garantizar que las nuevas políticas reﬂejen la realidad de
las aulas, se debería incluir el diálogo social en la elaboración de políticas y en la programación educativa
• La negociación colectiva para defender y mejorar los derechos de los y las docentes - La IE trabaja también por este
objetivo y denuncia la situación de docentes sindicalistas
en países como Colombia, Etiopía o Iraq, donde todavía se
corren serios peligros por defender los derechos laborales.
Estos retos que se plantea la IE y los trabajos de las organizaciones sindicales en las distintas regiones del mundo
se materializan en logros diferentes, desde la ayuda a la
reconstrucción de escuelas públicas destruidas por el Tsunami, o el apoyo a las movilizaciones y las demandas de
mejoras sociales, de escuela pública, de paz, de atención a
las personas con VIH/SIDA, el trabajo y las campañas contra el
tráﬁco de mujeres y de niños, trabajos contra la discriminación de personas y pueblos indígenas, por las condiciones de la
educación superior que, lejos de suponer un incremento de la
privatización, suponga la promoción de mayor y mejor acceso
a la educación pública de calidad, por citar algunas.
Situación de Portugal/ España
Sin embargo, en los países en los que vivimos y trabajamos
nosotros, dentro de la Comunidad Europea, los retos que
deben afrontar los sistemas educativos son especíﬁcos.

em foco
El gasto público en educación de Portugal, coincide con la media de los países de la Unión Europea para 2004 (5,4% del PIB).
España, después de una época de disminución de gasto público, hace esfuerzos que, aunque grandes ?ha subido un punto
este año-, no se acercan siquiera a esta media: estamos en un
4,7%, mientras que la media OCDE es de un 5,8.
Nuestros dos países tienen un alto índice de abandono en educación secundaria. En Portugal el 45% de los alumnos matriculados no terminan la secundaria. En España sólo el 49% de los
estudiantes salen de la escuela con el título de la ESO frente
al 68% de media de los países de la OCDE.
Portugal, España mucho más, tienen muchos deberes pendientes para mejorar la tasa de éxito escolar, para alcanzar el objetivo propuesto en los objetivos para la Estrategia de Lisboa
de generalización de la secundaria para, al menos el 80% de
los estudiantes.
Para hacer frente a estos objetivos, hay que contar con la
mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de
la educación. Sin embargo, aquí, la administración ha iniciado
un proceso de deterioro de estas condiciones, desestructurando vuestra carrera docente, vaciando de signiﬁcado y de
participación el proceso de evaluación del sistema educativo
y de los docentes.
Queremos, desde la Internacional de la Educación y desde FECCOO, solidarizarnos con vuestras reivindicaciones y apoyaros
en estos momentos de lucha y negociación. De manera que,
las mejoras necesarias de los sistemas educativos no sean una
excusa para el deterioro de las condiciones laborales de los
docentes, ya que este deterioro redundará, necesariamente,
en todo el sistema educativo.
La pérdida de valor social de la profesión, la burocratización de nuestro trabajo, la falta de participación activa en los
procesos, la falta de formación disponible para la mejora profesional no va precisamente a favor de la calidad, ni de la
profesión docente, ni del sistema educativo.
Estatutos, reivindicaciones FECCOO
Los sindicatos, tanto en España como en Portugal, aprovechamos esta cita como una ocasión más de reivindicar públicamente la necesidad de dotar de unas condiciones de trabajo
óptimas a nuestros docentes, en la misma línea de las que, con
la IE, pedimos para el mundo.
En el marco de nuestro país, trabajamos también por la revalorización social de los trabajadores y trabajadoras de la
educación.
Nosotros, en España, estamos en pleno proceso de negociación
y lucha por un estatuto de los trabajadores de la educación
que, después de un bloqueo producido a ﬁnales del curso pasado, esperamos poder llevar a buen puerto. Las reivindicaciones que demandamos son, entre otras:
• Promoción profesional horizontal, ampliando, de forma mejorada el sistema de sexenios, vigente en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, en donde se valoren como méritos
fundamentales la implicación en la vida de los centros educativos y el trabajo bien hecho en el aula.
• Promoción profesional vertical real, donde no haya que acceder de nuevo al cuerpo superior si se desea y con un puente
practicable a la docencia en la Educación Superior.
• Las llamadas jubilaciones LOE, anticipadas e incentivadas.
• Complemento de especial dedicación acordado ya el 20 de
octubre de 2005.
Como véis, tiene mucho que ver el proceso que sufrimos con
la última de las peticiones expresadas por la IE para este Día
Mundial de los Docentes y con vuestras propias reivindicaciones.
La complejidad de las tareas que debe realizar por el profesorado en los sistemas educativos europeos, así como en general la falta de medidas institucionales de apoyo, son, junto

a niveles salariales inadecuados, algunas de las deﬁciencias
detectadas. En consecuencia, el reconocimiento de la función
docente queda, a menudo, desdibujado, dando la sensación
de cierta dejadez e incomprensión de los problemas que plantea el día a día de los y las enseñantes.
En España, estas deﬁciencias afectan, además, a la insuﬁciente inversión presupuestaria que la Administración suele adjudicar al capítulo educativo, que nos sitúa por debajo del gasto
medio de los países de nuestro entorno.
Hoy, día mundial de los docentes, reivindicamos y nos solidarizamos entre todos,
En España, buscando unos Estatutos para profesionales de la
enseñanza que faciliten la relación con las normas que nos
gobiernan, que faciliten y regulen una promoción profesional
ligada a la calidad de la práctica, que no jerarquicen a la educación por niveles, ya que tan importante o más es una buena
educación infantil, y por tanto, prestigiosa para los trabajadores que participan de ella, como una educación superior de
calidad.
En Portugal buscando procesos negociadores que no ninguneen
la representatividad social y laboral de los sindicatos, donde
se respete la profesionalidad docente, con sistemas coherentes de evaluación.
En Europa, con nuestra fuerte implicación en una Europa más
social, donde la educación, igual que la sanidad y otros servicios sigan siendo considerados como derechos fundamentales
para todos.
En el Mundo, en consonancia con la búsqueda del equilibrio en
el desarrollo de los países y de unas mejores condiciones para
la educación, los docentes, los estudiantes y las sociedades
en general.
Muchas gracias y ánimo, compañeros
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Encerramento de escolas do 1º Ciclo
do Ensino Básico
À semelhança, do que está a ser feito,
na generalidade, com os Serviços Públicos (centros de saúde, postos médicos,
postos da GNR, postos dos correios, ...),
ao longo destes últimos dois anos, temos
vindo a assistir ao encerramento de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Diz este governo que tem por objectivo
concentrar o maior número de alunos no
menor número de escolas para reduzir,
assim, o insucesso escolar. No entanto,
o que reduz é o número de professores e
trabalhadores. É indubitavelmente uma
política puramente economicista que
não tem em conta qualquer outro tipo
de critério. Insere-se no ataque sem
precedentes aos Serviços Públicos que se
tem vindo a veriﬁcar. Já para não referir
no modo ”autista” como estas mudanças
se processam, em que o “quero, posso e

mando” é a tónica primordial.
Em nenhum momento se pondera a
qualidade de resposta das escolas de
acolhimento:

•Têm estas capacidade de resposta às
necessidades reais das crianças ?
•Têm os alunos apoio pedagógico acrescido tendo em conta o seu desenraizamento familiar e social ?
•Existem condições materiais (salas,
refeitórios, serviços, equipamentos,
material didáctico) e mais pessoal auxiliar ?
•Os transportes escolares cumprem as
regras de segurança estabelecidas por lei
e são tidas em linha de conta a duração
e distâncias a percorrer ?
Segundo o Ministério da Educação, a

reorganização escolar tem como objectivo proporcionar melhores condições
de aprendizagem aos alunos do 1º Ciclo,
colocando em igualdade de circunstância
as crianças, independentemente do local
do país onde frequentam a escola.
Mas será que têm mesmo oportunidades
iguais?
Quando têm que sair do seu meio familiar, cultural e social ?
Quando a sua comunidade é condenada
à desertiﬁcação?
A vida ensina-nos que há experiências
que não devemos repetir quando aquilo
que podemos perder tem um valor tão
elevado. Não podemos, não devemos
arriscar qualquer experiência sem ter
a certeza que os benefícios que daí
poderão advir valem verdadeiramente
a “aposta/risco”.
O SPZS admite que possam existir
algumas escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico que devam ser encerradas (baixa
frequência de alunos, má qualidade das
instalações...); no entanto exige-se que
essa decisão seja negociada com todos
os parceiros (autarquias, pais, professores, população e sindicatos) e não
seja uma decisão unilateral. A política
do “quero, posso e mando” nunca deu
bons resultados.
A reorganização da rede escolar do 1º
Ciclo não pode ser encarada apenas
como um processo de racionalização de
recursos.
É lamentável que assim seja, uma vez
que as mudanças com resultados positivos operadas neste ciclo da escolaridade básica resultam exclusivamente do
impulso transformador da Revolução de
Abril, do empenhamento dos professores e do esforço de algumas autarquias.
Impulsos importantes como se sabe,
mas que trinta anos depois, careciam
de decisões políticas que permitissem
a renovação da Escola do primeiro ciclo
da escolaridade básica.
Às crianças, aos pais, às autarquias, às
populações e aos professores podemos
aﬁrmar que o Sindicato estará a seu lado
nas suas reivindicações e que tudo fará
para que todas as crianças tenham igualdade de oportunidades no acesso a uma
escola de qualidade. O nosso objectivo é
Dar Mesmo Prioridade À Educação.
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O “novo” diploma legal para
a Educação Especial
(leitura obrigatória para todos os docentes)

No ﬁnal de Julho tivemos acesso a um projecto de diploma que visa substituir o DL 319/91 de 23 de Agosto.
Neste projecto o conceito de Educação Inclusiva (até hoje em vigor) e de NEE é completamente ignorado.
Este projecto pretende que os alunos
sejam segregados em, pelo menos, 4
ambientes: um para surdos, outro para
cegos, outro para alunos com espectro
do autismo e outro para multideﬁcientes. Estes alunos serão integrados em
escolas de referência (não sendo estas
consideradas como centros de recursos
mas como escolas que acolhem todos os
alunos, de uma determinada zona, com
uma determinada deﬁciência) ﬁcando
num isolamento social distante de toda
a sua comunidade.
O ME pretende isolar estes alunos não
só colocando-os longe das suas áreas de
residência mas também, dentro da própria escola, longe dos olhares de alunos,
pais e comunidade em geral que não têm
deﬁciência. Voltamos às velhas (e muito
longínquas no tempo) “classes especiais”
onde numa turma só existiam alunos com
deﬁciência. Perante isto toda a ﬁlosoﬁa
da Escola Inclusiva é posta em causa.
Segundo a informação que está disponível no site da DGIDC, foi aprovado em
Conselho de Ministros, no dia 27 de Setembro de 2007, o documento designado
na gíria por “320” (que irá substituir o DL
319/91 de 23 de Agosto), que determinará que somente os alunos considerados
com NEE de carácter permanente serão
abrangidos pela Educação Especial. Para
que ninguém conteste o projecto de
diploma antes da sua publicação, o ME
aprovou-o em Conselho de Ministros e
fechou-o numa gaveta a “sete chaves”
por forma a ninguém ter conhecimento
do seu conteúdo, provavelmente, até à
sua publicação.
O ME com este “novo” conceito de NEE,
excluindo parte do conceito original
de NEE (NEE de carácter temporário),
volta ao antigo conceito de deﬁciência.
Somente os alunos que, por atestado
médico, comprovarem que têm uma
deﬁciência (visual, auditiva, motora,
autismo ou multideﬁciência) serão integrados na “renovada” EE.
Sim, porque para este ME a avaliação
pedagógica não tem qualquer valor. Não
seria lógico que numa escola a avaliação
mais valorizada fosse a dos docentes que
acompanham e trabalham diariamente e

directamente com os alunos? Para este
ME o mais importante é o que o médico
(que atende o cliente no seu consultório)
considera ou não deﬁciência. É óbvio que
para atestar que uma criança é cega ou
surda não é necessário ser médico, mas
qual a importância de saber esta informação se o docente não sabe quais as
competências da criança em termos do
currículo escolar? O facto de uma pessoa
ter uma condição de deﬁciência não signiﬁca que tenham NEE e vice-versa, ou
seja, as NEE não ocorrem só em pessoas
com condições de deﬁciência. Isto será
substituir o modelo pedagógico de intervenção pelo modelo clínico (abandonado
há tantos anos).
Para tentar camuﬂar os seus “desejos”
o ME decidiu aplicar a Classiﬁcação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (da Organização Mundial
de Saúde - OMS), mais conhecida por CIF
(parece o nome de um detergente; não
é, mas também faz grandes “limpezas”…
de alunos nas escolas), que não avalia
os alunos mas apenas os classiﬁca. Mais
uma vez para que não restem dúvidas da
deﬁciência do aluno, os docentes serão
“obrigados” a classiﬁcá-los segundo a
referida CIF. Também não é esta classiﬁcação que ajudará os docentes (e muito
menos os alunos) a trabalhar pedagogicamente com os alunos. Segundo a OMS
esta classiﬁcação é da área da Saúde e
está concebida para adultos (todos sabemos, ou talvez alguns “seres iluminados”
não o saibam, que o funcionamento da
criança é diferente do adulto).
A classiﬁcação obtida pela CIF permitirá
que o ME retire os alunos “deﬁcientes”
das turmas do ensino regular e mantenha
os “outros” alunos que não são permanentemente “deﬁcientes” (logo, não
estão incluídos na EE) podendo organizar
turmas de 28/30 alunos porque deixa de
estar obrigado a reduzir as turmas a 20
alunos (situação contemplada no DL nº
319/91 de 23 de Agosto e que acontecia
quando numa turma existiam alunos
com NEE). Ora, cada turma com mais 8
ou 10 alunos signiﬁca muitos euros de
poupança na colocação de professores.
Assim sendo, não só prejudica os professores, potenciando o seu desemprego
e aumentando a complexidade do seu

trabalho pedagógico, como prejudica,
principalmente, os alunos, os que ﬁcam
“amontoados” nas salas do ensino regular, e os que ﬁcam “encafuados” nas
“outras” salas.
Se o ME cair no erro de retomar a prática
das “classes especiais” estará a aniquilar
a Educação Inclusiva e a pôr em causa
todas as Convenções Internacionais que,
ao longo dos anos, Portugal se comprometeu a cumprir.
Mesmo que o ME venha dizer que não são
“classes especiais” (já é hábito dizerem
que não será assim e depois, como que
por magia, as coisas acontecem) como
se justiﬁca que nas ﬁchas de avaliação,
propostas pelo ME, para a avaliação do
desempenho (decorrente da regulamentação do ECD) não exista nenhuma especíﬁca para a avaliação do docente de EE?
Será que, para o ME, o docente de EE,
estando como professor de uma turma
“especial”, não terá o mesmo conteúdo
funcional que todos os outros docentes?
Só assim se justiﬁca a inexistência de
uma ﬁcha própria para estes grupos de
recrutamento.
Também sabemos que, a ignorância e a
incapacidade de deﬁnir o conteúdo funcional diferenciado para os docentes de
EE, ﬁcou explícita no momento em que
não encontramos nenhuma referência
sobre este aspecto no “ECD” imposto
pelo ME. É óbvio que o conteúdo funcional do docente de EE é muito especíﬁco e
ultrapassa o conteúdo funcional deﬁnido
para os restantes docentes. Isto numa
perspectiva do trabalho desenvolvido,
até hoje, no âmbito de uma Educação
Inclusiva.
Também podemos perguntar: ao
abrigo de que legislação ﬁcarão os “outros” alunos que não serão abrangidos
pela “nova” EE?
Ora bem, colegas, os “outros” alunos
ﬁcarão nas salas de aula do ensino regular sem qualquer tipo de apoio especializado e individualizado (segundo o ME
estes têm NEE de carácter temporário,
logo, segundo a perspectiva brilhante
deste Ministério, não são permanentemente “deﬁcientes”). Ora, não sendo
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permanentemente deficientes, estes
alunos serão da inteira responsabilidade do professor da turma do regular. O
ME parece desconhecer que os alunos
disléxicos, hiperactivos ou com atrasos
mentais ligeiros, entre outros, não o
são só parte da sua vida. Apesar disto
não os considera como NEE de carácter
permanente.
Se pensarmos que, no que diz respeito
à avaliação do desempenho, os resultados escolares dos alunos serão um dos
itens a avaliar, os docentes que não
demonstrarem bons resultados por parte
dos seus alunos arriscam-se a ter uma
avaliação “negativa”. O ME descarta a
sua responsabilidade e se os alunos não
tiverem bons resultados (incluindo os
alunos com NEE), independentemente
das condições pessoais, familiares, regionais dos alunos, a incompetência é
do professor da turma. É curioso que o
ME faz a legislação sem conhecimento da
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realidade mas a incompetência nunca é
dos superiores hierárquicos… até porque
a Sra. Filomena Pereira (a responsável
pela EE da Direcção-Geral de Inovação
e Desenvolvimento Curricular – DGIDC
– do ME) refere que os “outros” alunos
existem devido aos “problemas de ensinagem”. A mesma responsável aﬁrma
que os alunos da EE foram submetidos a
uma “malha ﬁna” que ﬁltrou aqueles que
tinham deﬁciência e os “outros”. Desta
forma o ME desvaloriza o papel do docente de EE e responsabiliza os docentes do
ensino regular pelo insucesso e abandono
escolar dos milhares de alunos excluídos,
incorrectamente, da EE.
A isto apelidamos de “mistura explosiva”: ignorância, incompetência,
maldade e arrogância. Este cocktail só
poderá ter outro sabor com o desaparecimento desta equipa ministerial, pelo
menos…

2º, 3º/Sec

2º,3º Ciclos Ensino Básico e Secundário
Horários
De acordo com o Decreto – Lei 15, de 19 de Janeiro de 2007 – ECD, Despacho nº13599/2006, de 28 de Junho e alterações
introduzidas pelo Despacho nº 17860/2007, de 13 de Agosto, os horários dos professores do 2º,3º Ciclos do Ensino Básico e
Ensino Secundário deverão atender à seguinte tabela
Colegas, a FENPROF não pode concordar com esta discriminação social que
considera uns alunos mais favorecidos
que outros. Os sistemas segregados para
os alunos com NEE de “carácter permanente” são uma violação dos direitos
humanos, quer de pessoas com uma
condição de deﬁciência quer para todos
os outros cidadãos.
Não podemos esquecer que “… a
pedagogia inclusiva é a melhor forma
de promover a solidariedade entre os
alunos…” (ponto 8, Declaração de Princípios de Salamanca, 1994).
A sociedade precisa que todos os cidadãos convivam diariamente, e em todos
os contextos, uns com os outros, incluindo na escola. Só assim teremos uma
escola pública, democrática e inclusiva
para uma efectiva inclusão e sucesso
educativo para todos os alunos.
Ana Simões

Componente lectiva
(artº 77º e 79º do ECD)
(horas)

Tempos lectivos
(segmentos de 90 minutos)

Tempos para apoio educativo, enriquecimento e
complemento
curricular
(segmentos de 90 minutos)

22

11

1

20

10

1

18

9

1

16

8

0,5

14

7

0,5

A Componente lectiva do horário corresponde ao número de horas de aulas
leccionadas e abrange todo o trabalho
desenvolvido com a turma durante o período de leccionação de cada disciplina
ou área curricular não disciplinar (nº 2 do
artº 78º do ECD e nº3 do artº 3º do Desp.
13599/2006, de 28 de Junho) .Não sendo
permitida a distribuição de mais de 6 horas lectivas consecutivas nos horários (n.º
3 do artº 78º do ECD e nº4 do artº 3º do
Desp. 13599/2006, de 28 de Junho) .
As horas para apoio educativo a alunos,
devem ser as resultantes da aplicação da
tabela acima (3ª coluna) e ainda do crédito horário global que está atribuído às
escolas nos termos do nº 3 do artº 7º do
Desp. 13599/2006, de 28 de Junho. Assim, os apoios atribuídos aos docentes,
ainda que se considerem como parte integrante da componente não lectiva a nível de estabelecimento, ou são colocados
na componente horária correspondente
aos tempos constantes na 3ª coluna da
tabela ou devem dar lugar à correspondente redução da componente lectiva (nº
1 do artº 11º do Desp. 13599/2006, de 28
de Junho)
O número de horas (não a sua distribuição semanal) destinadas a reuniões
de natureza pedagógica que decorram
do normal desenvolvimento das actividades docentes deve constar do horário do
professor (trabalho a nível do estabeleci-

mento).De acordo com o nº 3 do artº 76º
do ECD, só não são registadas nos horários dos docentes as horas para participação em reuniões de natureza pedagógica,
convocadas nos termos da lei, que decorram de necessidades ocasionais.
As substituições de docentes por motivo de ausência de curta duração (não
superior a 10 dias lectivos) devem estar
de acordo com o disposto nos números 6
e 7 do artº 82º do ECD, o docente incumbido de realizar tais actividades, deve ser
avisado, pelo menos no dia anterior ao
início das mesmas.
A substituição tem lugar nos seguintes
termos (n.º 7 do artº 82º do ECD):
Por permuta entre os docentes do conselho de turma ou entre docentes legalmente habilitados para leccionarem a
disciplina no âmbito do departamento
curricular; neste caso, não há lugar ao
registo de qualquer falta de professor;
Por leccionação da aula por docente do
quadro com formação adequada e componente lectiva incompleta, de acordo com
o planeamento diário elaborado pelo docente em falta. Daqui se depreende que
as escolas não estão autorizadas pelo ME
a atribuir aulas de substituição (em que
se dá cumprimento ao plano previamente
deﬁnido para a mesma) a professores com
componente lectiva completa, pelo que,
se tal suceder, terá a escola de assegurar

o pagamento dessa actividade como serviço docente extraordinário, já que prestado para além da componente lectiva a
que os docentes estão obrigados;
Quando não for possível assegurar a
substituição do docente ausente nos termos atrás descritos, os alunos devem ser
integrados em actividades de enriquecimento e complemento curriculares. (salas de estudo, clubes, actividades de uso
das TIC, leitura orientada, entre outras,
conforme previsto no nº 8 do artº 12º do
Desp. 13599/2006, de 28 de Junho).
O exercício de cargos de natureza
pedagógica previstos no Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho (como
sejam as coordenações de departamento,
coordenações de ano, curso ou nível, coordenação de directores de turma, entre
outros previstos nos regulamentos internos das escolas ou agrupamentos), dá lugar à respectiva redução da componente
lectiva a que o professor esteja obrigado,
dispondo a escola de um crédito de horas
para este efeito (previsto no n.º 3 do artº
7º do Desp. 13599/2006, de 28 de Junho),
redução essa que só pode ser suprimida,
nos termos do n.º 2 do artigo 80º do ECD,
das horas de redução por idade e tempo
de serviço a que o docente tenha direito
ao abrigo do artigo 79º, também, do ECD.
Neste sentido, é, pois, ilegal, o desempenho destes cargos na componente não
lectiva a nível de estabelecimento deﬁnida pela escola/ agrupamento.
Os cargos de Director de turma, Delegado à proﬁssionalização e Responsável
pelo desporto escolar, dão sempre lugar à
redução da componente lectiva no horário dos docentes independentemente do
número de horas de redução da componente lectiva por idade e tempo de serviço a que os mesmos tenham já direito
(nº 6 do artº 7º do Desp. 13599, de 28 de
Junho).
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Versão de Rui Pereira conﬁrma abuso mas
não explica visita da polícia!

Contra o cinismo e a hipocrisia…

SPRC admite organizar “MANIF” de apoio a Sócrates

O movimento sindical corporizado na CGTP-IN e na FENPROF, em particular, tem uma característica favorável ao seu desenvolvimento e implantação que é a de manter uma forte
ligação aos trabalhadores que representa e aos locais de trabalho.

Na Assembleia da República, o Ministro da Administração Interna aﬁrmou
que os polícias teriam “visitado” o
SPRC por poder ser este Sindicato que
poderia estar a organizar uma manifestação para o dia seguinte. Depois de a
governadora civil registar como casual
a visita dos agentes, os quais teriam subido para dois dedos de conversa e um
café; depois de o relatório concluir que
aquela deslocação aconteceu por este
Sindicato estar mais próximo da esquadra… Rui Pereira veio a público com a
sua versão, a qual justiﬁca o arquivamento do processo.
Mas todos sabemos já que:

1. O SPRC não preparava nenhuma
manifestação, apenas se integraria
no cordão humano promovido pela
União de Sindicatos de Castelo Branco
(USCB);
2. A USCB tinha comunicado, no dia
6, a realização de um cordão humano
sem corte de via (o senhor ministro
até parece desconhecer que os préavisos são para as greves);

3. Os agentes visitaram o SPRC a 8,
à tarde, quando já se sabia o que
aconteceria no dia seguinte e quem
organizava (competiria ao comando
da PSP consultar a Câmara Municipal
relativamente à existência ou não de
comunicação da USCB);

A acção sindical não é um ritual.
É o exercício da DEMOCRACIA!

4. A 10, à tarde, já a comunicação
social informava que o processo seria
arquivado, adiantando alguns contornos das suas conclusões (o funcionário e a coordenadora distrital do SPRC
só começariam a ser ouvidos, no âmbito do mesmo processo, depois das
19H00, situação que se prolongou
pela noite);

tubro sugere ainda que, “como, de todos os acontecimentos recentes, resulta que proibidas são as manifestações
de protesto e não as de aplauso, reprimidos são os apupos e não as palmas
(em Montemor-o-Velho provou-se isso),
o SPRC admite promover uma manifestação com palavras de ordem como:
“Viva o Senhor Presidente do Conselho
de Ministros”, “Bravo, Bravo, Bravo…”
e “Muito bem, assim é que é”.

O SPRC em nota de imprensa, reaﬁrmou
o seu “repúdio pelo que se passou e
continua, depois de conhecer o relatório e de ouvir o ministro, a considerar
de cariz antidemocrático o que ocorreu, considerando, ainda, que a decisão
policial de visitar o SPRC só encontra
paralelo no antes-25 de Abril: “havia
rumores de actividade política… ia-se
lá de véspera!”.”
Este comunicado do SPRC de 17 de Ou-

Já as faixas poderão ostentar “Óptimo,
continue…” ou, mesmo, “Está à beira do
precipício, mas não se iniba!”. Só dessa forma, pensamos, poderemos chegar
perto do Senhor Primeiro-Ministro e
entregar-lhe um documento contendo
preocupações dos professores e de outros trabalhadores perante a situação
negativa em que o país e/ou as várias
regiões se encontram.”, referia, ainda
a mesma nota à comunicação social.

Assenta a sua actividade, por isso, no
conhecimento dos problemas proﬁssionais estruturais, das enormes carências
de que padece o mundo do trabalho,
em matéria de segurança, de emprego
ou de condições adequadas a um eﬁcaz
exercício proﬁssional, e das condições
pessoais e proﬁssionais em que cada um
e o conjunto dos trabalhadores exerce
as suas proﬁssões.

é sistematicamente atacada pelos
membros do governo. Do mais insigniﬁcante secretário de estado (apesar
de a mediocridade ser compensadora)
ao primeiro-ministro, da ofensa à utilização das inspecções e polícias, tudo
bate certo na repressão aos sindicatos.
O país tem exemplos quase diários da
arbitrariedade com que as ordens e a
perseguição politica é perpetrada.

Do outro lado, há um estilo de governação, uma ideia do exercício do poder que não se inibe de pôr a tónica na
desconﬁança em relação aos trabalhadores. Não esconde o seu interesse em
garantir resultados independentemente
dos meios e dos ﬁns a que se destinam.

Os Sindicatos são, assim, um impecilho. Uma tranca colocada na frente do
seu avanço. Uma barreira difícil de derrubar. Uma força de bloqueio ao curso deﬁnido pelo primeiro ministro e os
seus assessores e bajuladores.

Não falo exclusivamente dos empurrões da GNR e do enredilamento de
dirigentes e delegados sindicais em
Montemor-o-Velho, nem só das visitas de polícia ao SPRC na Covilhã em
véspera de presença de Sócrates na
cidade, nem no inquérito administrativamente arquivado apesar das graves
consequências politicas do acto, nem
apenas das declarações agitadoras contra os sindicatos, tentando separá-los
dos trabalhadores que representam…
falo também dos casos que acontecem
nas escolas ou em sessões públicas de
confronto da tutela com a realidade.
Há professors ameaçados de processos disciplinares quando se decidem a
participar numa reunião sindical, legalmente convocada.

A actividade dos Sindicatos, denunciando irregularidades e atropelos
aos direitos dos trabalhadores, desmascarando o poder vendido a interesses que não são nacionais (nem só
internacionais), mas também pessoais
e dos grandes grupos económicos,

Há docentes vigiados no seu dia-a-dia
proﬁssional em que lhes são fechadas
todas as vias de autonomia. Há, mesmo,
a colocação “exemplar” da inspecção
numa ou outra escola só porque alguém
se atreve a, numa sessão de trabalho,
criticar o governo e a sua politica edu-

A este poder interessa-lhe, apenas,
fazer a ponte entre a economia e os
trabalhadores, numa relação sempre
desfavorável para os últimos.

cativa.
Esta teia que vai sendo tecida precisa
de ser quebrada antes que se consolide e esses agentes do obscurantismo
tenham o caminho livre para exercer a
sua ditadura, sem impecilhos.
O primeiro ministro atreveu-se a dizer o que lhe vai na alma: “eu até gusto
dos sindicatos” (como se eles fossem
um brinquedo); “eu acho bem que se
manifestem” (como se, se ele não o
achasse, a manifestação pudesse não
se realizar); “é o ritual da democracia”
(como se o exercício de direitos sindicais, de cidadania, políticos, dependesse do interesse neles do primeiro-ministro)…
O governo, em Democracia, vale
tanto como os Sindicatos! Eles servem
a Democracia, os maus governantes é
que não.
Esta ideia de Sócrates entender a acção sindical como um ritual (disse-o antes da Covilhã) mostra quanto perigoso
ele é para a Democracia. Mas cuidado,
ele está acompanhado. Dentro e fora
do governo.
Vale ainda o sonho. Aquele que faz
com que o mundo pule e avance. Porque somos livres, somos livres, não voltaremos atrás.

Luís Lobo (SPRC)

in inimigo público

26 . Intervir

Intervir . 27

actual

actual

FALTA INJUSTIFICADA EM DIA DE GREVE

ou de como a verdade e a justiça vêm sempre ao de cima

No dia 14 de Junho de 2006, dia de greve convocado pelo Sindicato dos Professores da Zona Sul – SPZS / FENPROF, uma
professora da Escola Básica 2,3/Sec. de
Alter do Chão, leccionou o período das
8h30 às 9h15 ausentando-se de seguida
por estar em greve. Cumpriu esse primeiro tempo dado estar marcado um
teste, no que entendeu ser o interesse
dos alunos, só após aderindo à greve.
De acordo com a legislação aplicável,
tratando-se de greve, a professora não
procedeu (e bem!) à respectiva justiﬁcação. Foi então notiﬁcada pelo Conselho Executivo da decisão de injustiﬁcar
a falta. Alegava-se que a professora, por
ter leccionado o primeiro tempo lectivo, não se poderia encontrar em greve nos restantes tempos lectivos e não
lectivos. Com apoio jurídico do SPZS,
recorreu então esta nossa sócia para a
DREAlentejo, que negou provimento. Já
em sede de Tribunal Administrativo de
Castelo Branco, este veio dar razão à
professora, por sentença de 9 de Julho
de 2007, considerando “(…) que a adesão à greve não implica que o tenha de
ser a todo o período de pré-aviso”.

O artº 19º do DL 100/99 de 31 de Março estabelece que (nº 1) “a ausência por exercício do direito à greve (…) considera-se justiﬁcada e implica
perda das remunerações correspondentes ao período de ausência, mas
não desconta para efeitos de antiguidade, nem no cômputo do período de
férias” e (nº 2) “as ausências durante o período de greve presumem-se motivadas pelo exercício do respectivo direito, salvo indicação em contrário
dada pelo trabalhador”
“O que signiﬁca - diz a sentença – que as faltas ocorridas durante
o período de greve se consideram justiﬁcadas e se presumem motivadas
pelo exercício desse direito, presunção que pode ser ilidida por declaração
em contrário do trabalhador.
É incontroverso que a autora beneﬁcia da dita presunção: ausentou-se em período de greve, e nada disse em contrário quanto ao motivo
da ausência.
Diz o réu [ Ministério da Educação] que a autora não justiﬁcou
atempadamente a falta.
Não é razão que proceda.(…)
(…) não tinha a autora que apresentar qualquer justiﬁcação (…);
ao contrário de outras faltas justiﬁcadas, nada sequer dispõe quanto a
alguma necessidade de comunicação ou de apresentação de comprovativo
de justiﬁcação no caso de falta por motivo de greve.”
E determina a sentença: “ A Administração só tem de considerar
as faltas dadas (de 14/06/2006) como faltas justiﬁcadas, já que a presente
pronúncia judicial regula em deﬁnitivo (…).

Tabelas Salariais das IPSS para o ano 2007
Este ano (2007) a negociação
com a CNIS só envolvia a actualização das tabelas salariais. Brevemente iniciar-se-á a revisão do
clausulado do Contrato Colectivo
de Trabalho (CCT), estando este
em vigor até 2008.
No que diz respeito às tabelas salariais a FENPROF e a CNIS chegaram a
acordo. Apesar de não ser este o acordo
pretendido pela FENPROF, pois ainda não
conseguimos a equiparação total ao Ensino
Particular e Cooperativo, obtivemos ganhos muito importantes, nomeadamente,
o reconhecimento, por parte da CNIS, do
grau de licenciatura para os Educadores
de Infância e os Professores do 1º Ciclo

do Ensino Básico. Estes colegas, independentemente do grau académico que possuíam, permaneciam numa carreira que
já não condizia com as suas habilitações
académicas, ou seja, estavam integrados
na carreira dos “Educadores de Infância e
Professores do Ensino Básico com habilitação proﬁssional”, não havendo distinção
entre Educadores de Infância e Professores
do 1º Ciclo do ensino Básico com o grau de
Bacharelato e o grau de Licenciatura. Por
esta razão e outras conseguidas (aumento
de 2,2% e aumento de 2,4% no subsídio de
refeição) consideramos que este acordo
vem beneﬁciar as condições de trabalho
de todos os trabalhadores das IPSS.
As tabelas actualizadas foram enviadas a todos os sócios que se encontram a

trabalhar nas IPSS e para as direcções das
instituições. Estas tabelas ainda aguardam publicação no Boletim de Trabalho e
Emprego mas tendo sido estas acordadas
pela FENPROF e a CNIS não é necessário
aguardar a sua publicação para serem imediatamente actualizados os vencimentos
de todos os trabalhadores das IPSS.
Caso haja alguma situação de irregularidade na aplicação do CCT ou na actualização dos vencimentos solicitamos a todos
que contactem o respectivo sindicato.
Mais uma vez lembramos que só o empenho de todos (os docentes que estão a
trabalhar nas IPSS e os docentes que estão
a trabalhar nos sindicatos da FENPROF)
obriga ao cumprimento do CCT.
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Frente Comum reivindica e luta pela defesa
da Administração Pública

A Cimeira da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, de 26
de Outubro, para além de proceder à
análise da contraproposta do Governo
relativamente ao processo reivindicativo
para 2008, aprovou formas de acção e
luta.
É fundamental, perante a política do
Governo de ataque aos direitos dos
trabalhadores e às funções sociais do
Estado, uma grande mobilização dos
trabalhadores da Administração Pública,
no seguimento do Encontro Nacional de
Professores e Educadores promovido
pela FENPROF do 5 de Outubro e da
Manifestação da CGTP-IN, realizada a
18 do mesmo mês, por “ Europa Social
– Emprego com Direitos! “.
A luta que iremos fazer servirá, enquanto
decorrem as reuniões com o Ministério
das Finanças e o debate na Assembleia da
República sobre o Orçamento de Estado,
para mostrar o nosso descontentamento
e indignação e, simultaneamente, exigir
aquilo a que temos direito.
Quando o desemprego aumenta, a
instabilidade proﬁssional é cada vez
maior, o tempo de serv iço não é
contado desde Agosto de 2005 para
efeitos de progressão, a avaliação do
desempenho que nos é imposta não
tem carácter formativo mas é mais
um meio do Governo economizar, as
alterações ao regime de aposentação
frustam perspectivas legitimamente
criadas,.... a luta dos professores
e educadores só pode estar cada vez
mais ligada à luta dos trabalhadores
da Administração Pública e à dos trabalhadores em geral.
Os direitos que nos tiraram são os
mesmos, as exigências são iguais. Todos
juntos teremos mais força para obter o
que queremos e que está contemplada
na Proposta Reivindicativa Comum para
2008, não só em defesa da anualidade
dos salários e de uma actualização salariais que, no mínimo, reponha algum
poder de compra perdido, mas também
em defesa de um estatuto sócio-proﬁssional que digniﬁque as importantes
funções sociais desempenhadas pelos
docentes.
À Proposta Reivindicativa da Frente Co-
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23 de Novembro, Auditório da Biblioteca Municipal de Lisboa
Com o objectivo de “reﬂectir sobre o
modelo de Escola defendido
pela FENPROF e a política de emprego
docente que lhe corresponde, atendendo à realidade actual, às medidas
prosseguidas pelo governo e articulando com valências como necessidades de
professores, resultados dos alunos, formação e especialização proﬁssional”, a
FENPROF realiza um Fórum sobre Emprego Docente no dia 23 de Novembro,
no Auditório da Biblioteca Municipal de
Lisboa.
A iniciativa, que reunirá cerca de centena e meia de professores de situação
proﬁssional diversa, pretende introduzir a vertente da qualidade no debate
sobre as políticas de emprego na Edu-

mum para 2008 ,divulgada no JF n º 219
de Setembro de 2007 – que contempla
para além da tabela salarial e restantes
prestações pecuniárias, as nossas exigências sobre emprego público, estabilidade, negociação colectiva, carreiras,
licença de maternidade e paternidade,
acção social complementar, aposentação, formação proﬁssional e segurança,
higiene e saúde no trabalho apresentou o Governo, como contraproposta
dois documentos: “ Negociação geral
para a Administração Pública em 2008
– princípios orientadores “ e “ projecto
de proposta de lei em matéria de mobilidade, aposentação e protecção no
desemprego “.
Na 1ª reunião com a Frente Comum, o
Ministro das Finanças entregou a proposta para 2008 da tabela salarial e o
calendário “negocial” ( previsão de mais
5 reuniões, estando a última prevista
para 21 de Novembro).
O Governo propõe um aumento salarial
de 2,1%, sendo igual a percentagem de
aumento para os suplementos remuneratórios, subsídio de refeição, ajudas
de custo e subsídio de transporte. As
pensões sofrerão uma actualização que
variará entre os 0%, a partir do valor de
2.387,16 euros e os 2,3% ou 2,4% ( conforme a inﬂação de Novembro ).
Numa primeira análise, a proposta de
actualização de 2,1% é inadmissível
por conduzir a nova perda do salário
real em 2008, face à inﬂação veriﬁcada
este ano.

Por outro lado a proposta de lei para
alterar os regimes de mobilidade e de
aposentação é de estranhar.
O regime de mobilidade ainda não tem
1 ano e o Governo está a introduzir
alterações avulsas antes do prazo que a
própria lei contempla.
Em relação à aposentação, menos de
mês e meio depois da publicação de
uma lei a alterar a legislação em vigor,
aparece nova alteração.
Estaremos perante mais uma manobra
de propaganda, fazendo crer a possibilidade de, caso se opte pela colocação em mobilidade especial e licença
extraordinária as funções poderão ser
reiniciadas em qualquer outro serviço?
Ou na prática, será mesmo possível a
acumulação da subvenção mensal por
licença extraordinária, com um ordenado no sector privado? E a pensão de
aposentação futura não diminuirá, devido à opção voluntária pela colocação
em situação de mobilidade?
Por tudo isto, mesmo que não houvesse
outros problemas, temos de resistir continuando a luta em conjunto.
Só assim conseguiremos obter ou defender os nossos direitos.
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Emprego docente: FENPROF prepara Fórum

cação. Tomado como um investimento
e não como uma despesa, o sector da
Educação assume, assim, com este Fórum, um novo protagonismo, com vista
à garantia de emprego de qualidade
para os docentes, à redução das elevadas taxas de desemprego e à melhoria
das condições de aprendizagem e de
frequência escolar dos alunos.
Temas em destaque
Esta iniciativa da FENPROF irá debater
“a Escola que temos e a que desejamos,
num contexto de investimento público”, passando por abordagens como “o
que é ser professor, hoje”, a situação
do “desemprego docente em Portugal
e as suas causas”, a importância da
“qualiﬁcação de quadros e da popula-

ção portuguesa em geral”, bem como
os “caminhos para a mudança no plano
conceptual do emprego e da organização sindical docente”.
Para estas abordagens, para além dos
responsáveis nacionais da FENPROF por
esta frente de trabalho, foram convidados docentes, investigadores e economistas com reﬂexão especializada
neste domínio.
Os docentes interessados (dos quadros
de nomeação deﬁnitiva, contratados ou
desempregados) poderão, desde já, fazer a sua inscrição junto do sindicato
da FENPROF da sua área, sendo que a
todos os que tenham de se deslocar de
fora de Lisboa será garantido o transporte.

Regalias Sociais aos Sócios do SPZS
Novos protocolos com Universidades
O Sindicato de Professores da Zona Sul
assinou, recentemente, protocolos com
duas Instituições de Ensino Superior
com a ﬁnalidade de estimular e regular
a cooperação, no domínio da formação
de professores associados do SPZS, bem
como cônjuges e ﬁlhos.

- De 1 a 5 alunos por curso: 10% a cada
um;
- De 6 a 9 alunos por curso: 20% a cada
um;
- A partir de 10 alunos por curso: 30% a
cada um.

-ISCE-Instituto Superior de
Ciências Educativas
Concede um desconto percentual de
15%, nas mensalidades, aos alunos que
comprovem ser associados do SPZS ou
comprovem a situação familiar que
permita usufruir dos benefícios concedidos.

- Cofac-Cooperativa de Formação e
Animação Cultural Crl.

- Dinensino – Universidade Moderna
Concede aos sócios do SPZS, seus cônjuges e ﬁlhos uma redução no valor das
propinas relativas a qualquer dos cursos
de licenciatura que ministra, em função
do número de alunos nela matriculados,
no ano lectivo e na seguinte base:

. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
. Universidade Lusófona do Porto
. Instituto Superior Politécnico do
Oeste
. Instituto Superior D. Dinis
. Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes
. ESEAG – Escola Superior de Educação
Almeida Garrett

Concede aos sócios do SPZS, seus cônjuges e ﬁlhos uma redução de 10% no
valor da propina relativa a qualquer dos
cursos ministrados na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnolo-gias,
Universidade Lusófona do Porto, no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
e na ESEAG – Escola Superior de Educação Almeida Garrett.

Nota: Os beneﬁciários têm 7 dias, a
contar da data da matrícula ou inscrição, para deduzir o pedido de redução
de propinas, em requerimento autónomo e acompanhado de declaração emitida pelos serviços do SPZS.
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