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Conferência de imprensa da Plataforma

actual

Exigência da suspensão da avaliação em foco
na jornada nacional de 8 de Novembro
“Estamos preocupados com o número de
crescentes escolas que pedem a suspensão
da avaliação porque esta está a perturbar
o funcionamento dos estabelecimentos de
ensino e o desempenho dos professores
FRP SUHMXt]RV SDUD RV DOXQRVµ DÀUPRX
Mário Nogueira na conferência de imprensa
que a Plataforma Sindical realizou no passado dia 24 de Outubro, em Lisboa.
“Suspender o processo de avaliação desde
já, e numa altura em que cresce o número de
escolas que, opor motu proprio, suspendem
todo o processo, permitirá”, entre outros aspectos, “recentrar a atenção dos professores
naquela que é a sua primeira e fundamental
missão - ensinar”, sublinha a declaração lida
pelo porta-voz da Plataforma.
O secretário-geral da FENPROF, acompanhado na Mesa por representantes de todas
as organizações sindicais que integram a
Plataforma, salientou que “cerca de três
dezenas” de escolas já aprovaram moções
a exigir a suspensão do processo e que “em
centenas” o processo da avaliação está “parado ou em ritmo muito lento, com prazos
muito dilatados”.
“Bastou um mês de aulas para todos os professores e educadores terem claro que este
modelo não é capaz sequer de ser instalado,
quando mais aplicado com um mínimo de
equidade”, reiterou Mário Nogueira
Assim não se pode ser professor…
Esclarece, desde logo, o documento entregue e comentado aos jornalistas:
“Os sindicatos de professores já o tinham
anunciado, na declaração para a acta que

consumou o “memorando de entendimento”
TXHÀUPDUDPFRPR0(HP0DUoRGHVWHDQR
“a Plataforma Sindical dos Professores, no
TXHjDYDOLDomRGL]UHVSHLWRUHDÀUPDRVHX
desacordo com o modelo imposto pelo ME,
UHDÀUPDDLQGDTXHRVSUHVVXSRVWRVEDVH
GDDFWXDOVLWXDomRGHSURIXQGRFRQÁLWRHP
nada alteram as divergências de fundo que
as organizações sindicais mantêm.”
´2UDRFRQÁLWRDWUiVUHIHULGRVHUHQDGR
que foi até ao final do ano lectivo anterior, reacende-se
de imediato, e mais
forte ainda, quando os professores se
apercebem da verdadeira dimensão do
“monstro” que têm
pela frente. Não é,
infelizmente, o único motivo mas será,
estamos seguros, o
que mais pesa na
ideia cada vez mais
sedimentada de que
assim não se pode
ser professor.”
A Plataforma chama
a atenção, desde logo,
para a enorme complexidade do modelo,
sujeito a leituras tão difusas quanto distantes
entre si e que nem o próprio Ministério da
Educação consegue explicar devidamente.
“Dentro desta complexidade, a instalação
do modelo revela-se morosa, muito divergente nos ritmos que as escolas conseguem
encontrar e GLÀFXOWDGDainda pela falta de
informação cabal e inequívoca às perguntas que vão, naturalmente, aparecendo”,

observa a declaração sindical divulgada à
opinião pública.
Por outro lado, decorrente de bizarras
concepções do papel de quem avalia, as decorrentes do próprio modelo e outras ligadas
DRXQLYHUVRGHDYDOLDGRUHVTXHR0(GHÀQLX
está já latente um clima de contestação à
indigitação destes, registando-se em muitos
casos uma inversão de papeis no binómio
avaliador-avaliado, acrescenta a Plataforma,
que esclarece mais adiante:

“$PDLRULDGRVLWHQVFRQVWDQWHVGDVÀFKDV
não são passíveis de ser universalizados.
Alguns só se aplicam a um número reduzido
de professores. Outros, pelo seu grau de
subjectividade, ressentem-se de um problema estrutural - não existem quadros de
referência em função dos quais seja possível
promover a objectividade da avaliação do
desempenho.”
JPO

Atitude de responsabilidade
As questões colocadas anteriormente
assumem “um papel fundamental nas
arbitrariedades que se têm sucedido
porque, o modelo centra-se nas responsabilidades individuais e não no contributo
para o desenvolvimento de uma cultura
de avaliação.”
Assim, desde já, e numa altura em
que cresce o número de escolas que,
por motu proprio, suspendem todo o
processo, permitirá, como sublinha
Plataforma:
1.Recentrar a atenção dos professores
naquela que é a sua primeira e fundamental missão - ensinar;

2.Permitir assim que os professores se
preocupem prioritariamente com quem
devem - os seus alunos;
3.Antecipar em alguns meses a negociação de um outro modelo de avaliação
do desempenho docente, quando já
estão em circulação outras propostas,
radicalmente diferentes e surgidas do
meio sindical;
4.Dirigir as energias das partes contratuais
(ME/Sindicatos) para a problematização
e renegociação dos principais eixos da
desastrosa política educativa deste Governo, que incluem, inevitavelmente o
Estatuto da Carreira Docente e a gestão

e administração das escolas.
Enquanto que para a Ministra, de acordo com declarações recentes citadas na
comunicação social, pedir a suspensão da
avaliação é uma “infantilidade”, já para a
Plataforma Sindical, o acto de suspensão
deste burocrático processo de avaliação
será uma atitude de responsabilidade,
como destacou Mário Nogueira. Tal como
será também uma atitude de responsabilidade, desde já vincada pelos sindicatos,
a proposta de arranque de um processo
negocial apontado a um sistema de avaliação coerente e adequado ao trabalho
dos professores.
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Legislação

n.º 85, Série I de 2008.05.02

Ministério da Educação

Ministério da Educação

Presidência do Conselho de Minis-

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Revoga o Despacho Normativo n.º
31/98, de 17 de Abril.

Aprova a primeira revisão ao Plano
de Acção para a integração das Pessoas
FRP'HÀFLrQFLDVRX,QFDSDFLGDGHV
 3$,',

Ministério da Educação – Gabinete
do Secretário de Estado da Educação

Ministério da Educação – Gabinete
do Secretário de Estado da Educação

lização em serviço mediante determinadas condições.

Regras e procedimentos a observar no
destacamento e requisição de docentes
para o ano escolar 2008/2009. Revoga o
despacho n.º 8641/2006 de 18 de Abril.

Fixa o montante das prestações por Decerto –Regulamentar n.º
encargos familiares e das prestações por 11/2008, D.R. n.º 99 Série I de
GHÀFLrQFLDVHGHSHQGrQFLDDYLJRUDUHP 2008.05.23
2008 e revoga a Portaria n.º 421/2007,
'HÀQH R UHJLPH WUDQVLWyULR GH DYDOLDde 16 de Abril.
ção de desempenho do pessoal docente.

Portaria n.º 350/2008, D.R. tros
Resolução do Conselho de Min.º 86, Série I de 2008.05.05
Fixa as condições de atribuição de li- nistros n.º 88/2008, D.R. n.º
cença sabática aos docentes da educação 103, Série I de 2008.05.29

Despacho 13020/2008, D.R. Despacho n.º 14939/2008,
n.º 89, Série II de 2008.05.08 D.R. n.º 103, Série II de
'LVSHQVDGDUHDOL]DomRGDSURÀVVLRQD- 2008.05.29

Assembleia da República
Ministério da Educação

Decreto-Lei n.º 75/008, D.R.
n.º 79, Série I de 2008.04.22
Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário

Ministério da Educação

Lei n.º 12/2008, D.R. n.º 91,
Ministério da Educação – Gabinete
Série I de 2008.05.12
Primeira alteração por apreciação par- do Secretário de Estado da Educalamentar, ao DL n.º 3/2008, de 7 de Ja- ção
n.º 14940/2008,
QHLURTXHGHÀQHRVDSRLRVHVSHFLDOL]DGRV Despacho
a prestar na educação pré-escolar e nos D.R. n.º 103, Série II de
ensinos básico e secundário dos sectores 2008.05.29
Determina a dispensa da realização
público e particular e cooperativo.
GDSURÀVVLRQDOL]DomRHPVHUYLoRGRVGRMinistério da Educação – Gabinete centes que reunam as condições para o
da Ministra
efeito.

Portaria n.º 343/2008, D.R.
Despacho 13459, D.R. n.º 93;
n.º 84, Série I de 2008.04.30
)L[DDVIXQo}HVRXFDUJRVDLGHQWLÀFDU Série II de 2008.05.14
Ministério da Ciência, Tecnologia e
como de natureza técnico-pedagógica

Ministério da Educação

Portaria n.º 344/2008, D.R.
n.º 84, Série I de 2008.04.30

Constitui uma comissão paritária com
vista a garantir o acompanhamento da
concretização do regime de avaliação de
GHVHPSHQKRGRSHVVRDOGRFHQWHGHÀQLdo no Decreto Regulamentar n.º 2/2008,
de 10 de Janeiro.

Regulamenta o processo de reconhecimento dos ciclos de estudos conducentes
aos graus de mestre e doutor e dos pró- Ministério da Educação – Gabinete
prios graus académicos obtidos por do- da Ministra
n.º 14460/2008,
FHQWHV SURÀVVLRQDOL]DGRV LQWHJUDGRV QD Despacho
carreira, em domínio directamente rela- D.R. n.º 100, Série II de
FLRQDGRFRPDiUHDFLHQWtÀFDTXHOHFFLR- 2008.05.26
5HJXODPHQWR TXH GHÀQH R UHJLPH GH
nem ou em ciências da educação.
DFHVVRDRDSRLRÀQDQFHLURQRkPELWRGR
Ministério da Educação
programa das actividades de enriqueciPortaria n.º 345/2008, D.R. mento curricular.

n.º 84, Série I de 2008.04.30

Estabelece as condições em que podem
ser concedidas dispensas para formação
ao pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

Ministério da Educação – Gabinete
do Secretário de Estado da Educação

Solidariedade Social

nos estabelecimentos públicos de ensino.

Ensino Superior

Decreto-Lei n.º 90/2008, D.R.
n.º 104, Série I de 2008.05.30
Procede à oitava alteração ao Dl n.º
$ GH  GH 6HWHPEUR TXH À[D R
regime de acesso e ingresso no ensino
superior

Ministério da Educação – Gabinete
do Secretário de Estado da Educação

Despacho
Normativo
n.º
29/2008, D.R. n.º 108, Série II
de 2008.06.05
Altera o Despacho Normativo n.º
36/2007, de 8 de Outubro, o qual regulamenta o processo de reorientação do
percurso formativo dos alunos do ensino
secundário.

Despacho n.º 14310/2008, D.R. Ministério da Educação – Conselho
Nacional de Educação
n.º 99 Série II de 2008.05.23
Ministérios das Finanças e da Admi'HÀQH DV RULHQWDo}HV SDU R IXQFLRQD- Parecer n.º 5/2008, D.R.113,
nistração Pública e do Trabalho e da mento dos centros novas oportunidades Série II de 2008.06.13
Portaria n.º 346/2008, D.R.
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Parecer sobre a avaliação externa das
Escolas.

editorial

editorial
Como se previa, ainda Setembro mal tinha começado e já o Governo desencadeava a costumeira propaganda de início de ano, primeiro de cheque na mão
e logo de Magalhães “às costas”, tudo envolto em grandes malabarismos de
estatística, dando mostras de grande dinamismo e eficiência.
No país real, ou seja, nas escolas, já se vivia um ambiente de final de ano,
com professores e educadores cansados, com horários prolongados e reuniões
intermináveis, e a avaliação de desempenho a marcar o dia-a-dia.
É claro que tal não acontece por acaso; a avaliação, que é preciso aplicar a
todo o custo
Como se previa, nalgumas escolas hoje vive-se um ambiente “de cortar à faca”,
com professores envolvidos em papelada sem fim, sem tempo para preparar e
dar aulas.
Foi isto mesmo que a Fenprof foi dizer à Ministra da Educação, que a avaliação de
desempenho está a afectar o desempenho dos professores. Foi também dizer-lhe
que o acordado sobre os horários não está a ser respeitado nas escolas, pois a
sobrecarga horária continua; foi lembrar-lhe que o diploma da gestão tem pontos
de legalidade duvidosa e que a profissão docente provoca grande desgaste físico
e psicológico, que as actuais condições de aposentação só irão agravar.
Foi também recordado que a Fenprof, quando assinou o Memorando, apresentou
uma declaração para a acta, em que reafirmava a sua profunda discordância com
este regime de avaliação, considerando-o desajustado, burocrático, inaplicável
e incoerente; e que apenas o assinava, tendo em conta que era necessário salvar
o final do ano da Escola Pública.
Os sindicatos da Fenprof não fecharam para férias a seguir à assinatura; os
seus dirigentes voltaram às escolas, onde procuraram esclarecer os professores
e lembrar que a luta não parava ali. Mesmo em férias, houve dirigentes que
continuaram a chamar a atenção da sociedade para os problemas dos docentes
e da Escola Pública, percorrendo o pais de bicicleta, de Melgaço a Vila Real de
Santo António.
Foi também durante as férias que se continuou a preparar a proposta da Fenprof, já apresentada, de avaliação de desempenho; uma proposta aberta, que
queremos discutida e participada pelos professores e educadores; e que também
sirva de forma de luta.
A 1 de Setembro, junto dos centros de emprego, procurámos chamar a atenção para o desemprego docente. Nesse mesmo dia Sócrates disse que não
se podiam colocar mais professores do que os que as escolas necessitam,
só que não se lhe ouviram quaisquer comentários quando foram colocados
mais de 8 mil professores na 2ª colocação cíclica, pois os números tiravamlhe a razão...
A 1 de Outubro, na Jornada de Luta da CGTP, realizaram-se plenários nas capitais de distrito onde se discutiram e aprovaram moções que foram entregues
nos governos civis.
Servem estas palavras para lembrar que não estivemos parados, que sabemos
perfeitamente como é o quotidiano das escolas. Daí não fazer sentido a acusação, feita aos sindicatos, que a seguir à assinatura do Memorando pararam os
protestos. Como se sabe, está marcada para 8 de Novembro uma manifestação
nacional, onde estarão presentes as reivindicações dos professores/educadores: por uma avaliação de desempenho justa e contra o modelo do ME; por
horários pedagogicamente adequados e contra a sobrecarga dos professores;
pela estabilidade profissional dos docentes e contra o projecto de concursos
do ME; pela gestão democrática das escolas e contra a imposição do modelo
autoritário; em suma, exigiremos respeito pelos docentes e uma profissão
digna e valorizada.
Nenhuma das nossas bandeiras está esquecida.
Não parámos após a assinatura do Memorando, como não pararemos após 8
de Novembro; o que nos move não é momentâneo, já o afirmámos; temos
consciência que é uma luta de grande fôlego, até à revogação deste ECD. Mas
contamos com todos.

Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS
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A Descentralização de competências
ou o empurrão das competências
Chegados a tempos de crise os governos
tentam aliviar-se de responsabilidades
numa perspectiva economicista ao mesmo
tempo que abrem a porta à privatização da
educação, daí que, desde 1984, esta área
tem sido alvo preferencial dos empurrões
dos socialistas e do PSD com o objectivo
de se desresponsabilizarem de algumas
das suas competências. Foi em 1984 que
os Transportes Escolares foram transferi-

extremamente contestada pela Associação
Nacional de Municípios Portugueses, assim
como, pelos Sindicatos dos Professores e
da Função Pública, esteve na origem do
Decreto-Lei nº 144/2008 de 28 de Julho
que desenvolve o quadro de transferência
de competências para os municípios em
matéria de educação nas áreas:
 3HVVRDOQmRGRFHQWHGDVHVFRODVEiVLcas e da educação pré-escolar;

do ensino básico;
 7UDQVSRUWHV HVFRODUHV UHODWLYRV DR 
ciclo do ensino básico.
*29(5128/75$3$66$$/(,
O citado Decreto-Lei introduz reformas
e alterações profundas nas competências municipais que obrigatoriamente,
perante a lei, deveriam ser negociadas
com a ANMP mas, a Ministra da Educação
perante algumas discordâncias com esta
Associação, acabou por optar por negociar
directamente com cada Município e em
“velocidade de cruzeiro”. Contas feitas,
o Decreto-Lei 144/2008, não alarga as
competências dos municípios, antes reformula o cálculo dos apoios o que triplica
os encargos nesta área.
Acresce, a este, o facto de os municípios, ao contrário do que se apregoa,
não irão ter mais intervenção mas, pelo
contrário, irão pôr em prática as políticas
GHFLGLGDVFHQWUDOPHQWH$VVLP1mR2EULJDGR(VWH(PSXUUDUGH&RPSHWrQFLDVQmR
serve porque, ao ser implementado nesta
altura mais parece ser uma medida que se
destina em “anos especiais” a transferir
mais verbas para umas autarquias do que
para outras como já acontece hoje, em
que há escolas que têm todas as condições e outras que nem salas têm, ou
que nem abrem no início do ano lectivo
porque não têm orçamento ou auxiliares
VXÀFLHQWHV
6Ð'$6$87$548,$6$66,128«

dos para a tutela das Câmaras, depois foi
uma parte da Acção Social Escolar e, já
no início deste milénio, a tentativa foi de
transferir todo o Ensino Básico incluindo
todo o pessoal, desde os funcionários de
Acção Educativa até aos professores. O Governo Sócrates chegou a apresentar uma
proposta de lei onde, nas transferências a
realizar incluía os docentes. Esta proposta
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O Ministério da Educação, à pressa,
passando por cima da Lei conseguiu conjuntamente com o Governo fazer mais
uma operação da propaganda no Pavilhão
Atlântico ao assinar os protocolos com as
Câmaras (a tal negociação município a
município…), o que não disseram é que
apenas um terço das Autarquias assinaram, nem sequer conseguiram que todas
as do Partido Socialista assinassem de
que é exemplo a Câmara de Lisboa (o
Presidente andou a preparar a legislação
&RPSRQHQWH GH DSRLR j IDPtOLD PDV GHSRLV QmR DVVLQRX  3RUTXH VHUi"
designadamente o fornecimento de Será porque é muito bom? Será isto que
refeições e apoio ao prolongamento interessa ao País, neste momento?
Será que o que interessa mudar na
de horário na educação pré-escolar;
$FWLYLGDGHVGHHQULTXHFLPHQWRFXUUL- Política Educativa é fazer a dança das
transferências ao contrário de garantir a
cular no 1º ciclo do ensino básico;
*HVWmRGRSDUTXHHVFRODUQRVH todos os Portugueses uma Escola Pública,
Democrática, Gratuita, Inclusiva e de
ciclos do ensino básico;
$FomRVRFLDOHVFRODUQRVHFLFORV Qualidade para todos?

lutas
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Educadores e Professores na jornada nacional da CGTP-IN de 1 de Outubro:

eWHPSRGHDÀUPDUSURSRVWDV
HFDPLQKRVGHPXGDQoD
“É fundamental lutar por mais coesão
social e combate às desigualdade, por
um Estado que preste serviços públicos
para todos, por uma escola pública com
TXDOLGDGHTXHFRPEDWDDVGLÀFXOGDGHVH
o insucesso, por um Serviço Nacional de
Saúde em que todos tenham um médico
e enfermeiro de família “, sublinha a
moção aprovada na jornada nacional de
luta e protesto que a&*73,1UHDOL]RX
no passado dia 1 de Outubro, momento
em que a Central comemorou os seus
38 anos de vida. O Sindicato dos Professores da Zona Sul (SPZS) participou
nas acções realizadas, nessa data, no
Alentejo e no Algarve, mobilizando
dirigentes, delegados e activistas sindicais, educadeores e professores de
vários sectores e localidades. Da moção
aprovada, seleccionamos para os leitores
da “Intervir” algumas passagens mais
expressivas.

encontrar de caminhos de desenvolvimento do país exigem uma ruptura com as
políticas seguidas e a implementação de
uma nova política que introduza mudanças de carácter conjuntural e estrutural
centradas na harmonização social e no
progresso.
Reforçamos os nossos alertas e exigências, porque é indispensável novas
políticas para fazer face aos impactos do
descalabro provocado pelo capitalismo
neoliberal que, impondo políticas mone-

antes diziam não haver para dar resposta aos problemas sociais, corre agora a
rodos para ajudar os especuladores do
sistema. Por isso temos que, com esforço
redobrado, reagir e exigir aos governos
responsabilidade politica, seriedade e
ética na governação, valorização do sector produtivo e do trabalho e politicas
sociais justas, pois estes são os caminhos
e práticas que podem impedir que se
chegue a situações como a que estamos
a assistir no plano mundial.

$&(178$06($6'(6,*8$/'$'(6
Os trabalhadores portugueses são os
únicos que na União Europeia, no somatório dos anos 2006, 2007 e 2008,
não terão qualquer ganho salarial real.
A grande parte das pensões de reforma
perde poder de compra e as novas
pensões valem menos que as antigas. A
distribuição da riqueza produzida e dos
rendimentos é cada vez mais injusta, as
desigualdades acentuam-se e a coesão
social e territorial vai-se degradando.
Aumenta a pobreza, designadamente,
de milhares e milhares de pessoas que
trabalham.
Apesar de todos os sacrifícios impostos
aos trabalhadores, o País apresenta uma
das mais baixas taxas de crescimento da
U.E. e somamos já um período de 8 ou
9 anos de distanciamento contínuo do
crescimento médio europeu.
583785$&20(67$632/t7,&$6
&RPR YLPRV DÀUPDQGR DV PDQLIHVWDções de indignação e revolta a que diariamente se assiste, são a justa expressão
de um descontentamento social que não
pode, nem deve, ser ignorado, a menos
que se queira continuar a caminhar para
o descalabro económico e o agravamento
das condições de vida, aumentando peULJRVDPHQWHDLQVWDELOLGDGHDVFRQÁLWXalidades e as fracturas sociais.
A melhoria da situação económica e o

É POSSÍVEL OUTRO RUMO
WDULVWDVHÀQDQFHLUDVGHSXUDHVSHFXODomR
e saque, está a provocar falências de instiPortugal precisa de uma outra política
WXLo}HVÀQDQFHLUDVHDDIHFWDUJUDYHPHQWH
a economia real, arrastando multidões de que respeite os direitos dos trabalhatrabalhadores e famílias para o desempre- dores, promova uma mais equilibrada
repartição da riqueza e assuma a coesão
go, o empobrecimento e a miséria.
social como prioridade para o desenvol$),1$/+É',1+(,52
vimento do País. Por isso dizemos não
a esta revisão da legislação laboral e
Está hoje a nu o cinismo e a falsidade continuamos a lutar pela adopção de
de toda uma argumentação desenvolvida alterações à proposta do Governo. Exigipor este sistema capitalista (que desres- mos que os deputados dêem ouvidos aos
peita as normas e regulações a todos os clamores dos mais fracos nas relações de
níveis) para impor privatizações, políticas trabalho, os trabalhadores. A Assembleia
de desregulamentação laboral e social, da República tem de ser sensível ao que
redução das funções sociais do Estado, a maioria dos que produzem a riqueza do
diminuição dos direitos de quem traba- País e dos abrangidos pelas medidas prolha, ou conceitos manipulados como o de postas sentem, pensam e dizem, lutando
competitividade e o de produtividade.
abertamente ou mesmo resistindo contra
A vida demonstrou que o dinheiro que a revisão do código.
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5 de Outubro
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distribuição nas capitais de distrito e em outras cidades do país, de
IROKHWRjSRSXODomRVREUHDLPSRUWkQFLDGDSURÀVVmRGH3URIHVVRU
Sem Professores respeitados, digni-  /DQoDPHQWRGHabaixo-assinado de exigência de revogação do “ECD do ME”.
ÀFDGRVHYDORUL]DGRVQmRKiHVFROD
A recolha de assinaturas iniciar-se-á no
nem ensino de qualidade. E essa é a
dia 1 de Outubro;
questão que não pode continuar a ser  Apresentação, no dia 8 de Outubro,
de uma proposta sobre avaliação do
ignorada, sendo esse o mote da camdesempenho, para discussão pública
panha que, em torno do Dia Mundial
nas escolas. Pretende-se que a discussão
dos Professores, a FENPROF promove.
GHFRUUDDWpDRÀQDOGRPrVGH'H]HPEUR
para, de seguida, ser construída a proEssa campanha contará com inúmeras
posta a assumir pela FENPROF no período
iniciativas, a desenvolver entre os dias
já estabelecido para alteração do modelo
1 e 8 de Outubro, de entre as quais
em vigor que, este ano, assume um carácter experimental;
se destacam:

 &RORFDomRGH0833,·V, em todo o país,
alusivo ao Dia Mundial dos Professores;
 'LVWULEXLomRQDVHVFRODVGHmarcador
de livro e distribuição de folhetos sobre
o Dia Mundial dos Professores;
 Apelo aos Deputados para aprovarem
Saudação aos Professores (já enviado a
todos os grupos parlamentares);
 Emissão de uma colecção de selos sobre
o Dia Mundial dos Professores;
 'LVWULEXLomR QDV FDSLWDLV GH GLVWULWR H
em outras cidades do país, no dia 5 de
Outubro, de folheto à população sobre
DLPSRUWkQFLDGDSURÀVVmRGH3URIHVVRU

Violações ao compromisso político
assumido pelo ME
O SPZS no início do ano lectivo realizou
visitas aos Agrupamentos de Escolas/
Escolas não agrupadas para proceder a
alguns levantamentos, nomeadamente
no que respeita aos horários dos docentes .Neste levantamento, constatou
que existem algumas violações aaao
compromisso político assumido pelo
ME nao Memorando de Entendimento
e que teve tradução legal no Despacho nº 19117/2007 de 17 de Julho.No
entanto, também chegaram algumas
informações ao sindicato de que estas
normas não estão a ser respeitadas em
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a 10 ou 11 horas respectivamente,caso
tenham menos ou mais de 100 alunos,
bem como o número de turmas e /ou
níveis atribuídos.
 $ UHDOL]DDomR GH UHXQL}HV QmR
Nas horas de trabalho individual só
RFDVLRQDLV QR kPELWR GDV KRUDV QmR estão consideradas as horas para reuregistáveis no horário semanal para niões “que decorram das necessidades
trabalho individual.
ocasionais”( nº2 do artº 2º do referido
De acordo com o nº2 do artº 5º do despacho). As horas para reuniões de
Despacho nº 19117/2008, a componente carácter permanente deverão ser retide trabalho individual dos Educadores e radas do trabalho de estabelecimento,
dos Professores do 1º Ciclo não poderá conforme consta no artº 82, ponto 3,
ser inferior a 8 horas e a dos Professores alínea c do Estatuto da Carreira Dodos 2º,3º Ciclos e do Ensino Secundário cente.
algumas escolas/agrupamentos.
Vejamos então algumas situações mais
generalizadas em todas as escolas:

lutas
 8WLOL]DomRGRVWHPSRVGHWUDEDOKR
de estabelecimento definidos pela
escola para o desempenho de cargos
de coordenação pedagógica.
9HULÀFDVH XPD YLRODomR GR GLVSRVWR
nos nºs 1 e 2 do artº 80 do ECD e nos nºs
2 e 3 do artº 7 do Despacho 19117/2008,
os quais permitem apenas a utilização
das horas de redução da componente
lectiva ao abrigo do artº 79 do ECD para
HVVHÀP6HRGRFHQWHQmRWLYHUHVWDV
horas de redução ou não as tenha em
Q~PHUR VXÀFLHQWH SDUD R H[HUFtFLR GR
cargo, terá de ver as remanescentes
reduzidas da sua componente lectiva.
 ,QVFULomRQDFRPSRQHQWHQmROHFtiva a nível de estabelecimento do
horário dos professores das reuniões
de coordenação de actividades de

lutas

ensino/aprendizagem dos Cursos de
Educação e Formação ( reuniões CEF
).
As horas destinadas à realização
das reuniões semanais dos Cursos de
Educação e Formação estão incluídas
na componente não lectiva a nível de
estabelecimento, violando as disposições contidas no Despacho Conjunto
nº 453/2004, que se mantêm em vigor.
O artº 7, nº 2, alínea d, do referido
despacho conjunto, estabelece que “ A
equipa pedagógica que assegura a leccionação dos cursos assinalados dispõe
de 1 hora e trinta minutos ( um tempo
) de equiparação a serviço lectivo
semanal, coincidente nos respectivos
horários para coordenação de actividades de ensino–aprendizagem.” Este
tempo deverá estar inserido no horário

do professor como tempo lectivo.

O SPZS alerta os Educadores/Professores para sempre que o limite de horas
legalmente estabelecido for ultrapassado, os horários deverão ser corrigidos,
para isso o SPZS disponibiliza minutas
de recurso hierárquico. Caso não seja
possível a correcção de algumas ilegalidades, os docentes deverão reclamar
o pagamento destas horas como serviço
extraordinário.
O SPZS/FENPROF não pactuará com
ilegalidades e não concorda com as regras deste despacho, uma vez que estão
longe de corresponder,às que do ponto
de vista pedagógico se recomendariam,
atendendo a todas as responsabilidades
que, nas escolas, os docentes assumem
cada vez em maior número.

,OHJDOLGDGHVQRVKRUiULRV
dos Professores e Educadores
A desadequação dos horários de trabalho dos docentes às elevadas exigências que lhes são colocadas na sua
actividade profissional é evidente.
A sobrecarga de horas que resultam
do conjunto de tarefas burocráticas
que lhes são impostas, de actividades
transferidas da sua componente lectiva para a componente não lectiva de
estabelecimento, as horas de reuniões muitas das quais de longa duração
e, ainda, a frequência de acções de
formação contínua em regime póslaboral retiraram aos Professores e
Educadores muita da disponibilidade de que necessitavam para o seu
trabalho individual, que é essencial
para que façam bem o que melhor se
espera que façam: a actividade com
os alunos.
A insustentabilidade da situação vivida
nos últimos três anos, levou a FENPROF
a exigir que fossem fixadas regras para
a elaboração de horários de trabalho
que os tornassem adequados à actividade desenvolvida pelos docentes. Esta
exigência da FENPROF, como de outras
organizações sindicais, reforçada pela
acção dos professores e educadores,
levou a que, no âmbito do Memorando
de Entendimento, assinado pelo ME e
pelos Sindicatos de Professores em 17
de Abril de 2008, se acordassem regras
que mereceram consagração legal no
Despacho 19.117/2008, de 17 de Julho.
Embora não resolvendo, em definitivo,
o problema da desaquação dos horários

dos docentes — o que apenas poderá
ter lugar no âmbito de uma profunda
revisão do actual ECD — as regras estabelecidas, a serem respeitadas, permitiram atenuar alguns dos problemas
mais graves.
Acontece, contudo, que o Ministério
da Educação, através da página electrónica da DGRHE, divulgou um conjunto de orientações que contrariam o dsposto naquele quadro legal, bem como
a negociação e o entendimento político
verificado, o que se considera muito
grave. A Inspecção Geral de Educação,
na acção inspectiva desenvolvida para
verificação dos horários dos docentes,
caucionou essas e outras ilegalidades
entretanto cometidas pelas escolas
na elaboração dos referidos horários,
muitos dos quais continuam por homologar, apesar da obrigatoriedade dos
seu cumprimento.
São exemplos do que antes se afirma,
os seguintes:
Realização de reuniões não ocasioQDLVQRkPELWRGDVKRUDVQmRUHJLVWiveis no horário semanal para trabalho
individual:
- Constitui uma violação do compromisso político assumido pelo ME no
Memorando de Entendimento e que
teve tradução legal no n.º2 do artigo
5º do Despacho n.º 19117/2008 de 17
de Julho;

- Ilegalidade generalizada a todas as
escolas;
- Resulta de orientações escritas que
se encontram no site da DGRHE;
Utilização de tempos de trabalho
de Estabelecimento definidos pela
escola para o desempenho de cargos
de coordenação pedagógica:
- Clara violação do disposto nos n.ºs 1
e 2 do artigo 80º do ECD e nos n.ºs 2 e
3 do art.º 7º do Despacho 19117/2008,
os quais permitem apenas a utilização
das horas de redução da componente
lectiva ao abrigo do art.º 79º do ECD
para este fim; se o docente não tiver
estas horas de redução ou não as tenha
em n.º suficiente para o exercício do
cargo, terá de ver as remanescentes
reduzidas da sua componente lectiva.
- Ilegalidade generalizada a quase
todas as escolas, não sendo ainda mais
abrangente pelo facto de muitos dos
cargos de coordenação pedagógica estarem hoje entregues a docentes que
possuem as tais horas de redução ao
abrigo do art. 79º do ECD;
- Resulta de orientações escritas que
se encontram no site da DGRHE
,QVFULomR GDV UHXQL}HV GH FRRUdenação de actividades do ensino/
aprendizagem dos cursos de educação e formação (reuniões CEF) na
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componente Não Lectiva a Nível de
Estabelecimento:
- Violação do disposto na alínea d) do
n.º2 do artigo 7º do Regulamento dos
Cursos de Educação e Formação anexo
ao Despacho Conjunto (ME/MSST) n.º
453/2004, de 27 de Julho, segundo o
qual estas reuniões são consideradas
serviço equiparado a lectivo.

- Ilegalidade generalizada à totalidade
das escolas cujas ofertas educativas incluam cursos de educação e formação.
- Resulta de orientações suportadas
em pareceres “jurídicos” quer oriundas
do Gabinete do SEE, quer de direcções
regionais de educação.
- Mesmo quando integradas na componente não lectiva de estabelecimento,
estas horas excedem , muitas vezes,
o total àquela destinado, sobretudo
quando o docente lecciona várias turmas (há quem leccione em 5 turmas)
deste tipo de cursos.
Desrespeito, logo na legenda do horário, do mínimo estabelecido para a
componente individual de trabalho:

horários dos professores:

por parte das escolas;

- Violação do disposto no n.º 2 do
artigo 2º do Despacho n.º 19117/2008,
que determina a obrigatoriedade de
se proceder ao registo no horário
semanal dos docentes da totalidade
das horas correspondentes ao cumprimento das componentes lectiva e não
lectiva a nível de estabelecimento a
que estes estejam obrigados; o não
registo de serviço que seja distribuído
aos docentes dificulta (ainda que não
impossibilite) a reclamação do mesmo
enquanto serviço extraordinário, que
de facto é.

0DUFDomR GH DSRLRV QR kPELWR GD
componente não lectiva a nível de
estabelecimento em horários de professores de educação especial:

- Ilegalidade presente sobretudo nos
horários do 1º CEB e educação especial, ainda que também surjam alguns
casos pontuais nos 2º e 3º CEB e Ensino
Secundário.
- No 1º CEB resulta das múltiplas tarefas que, por determinação do despacho
19117/2008, estão acometidas aos
professores deste nível de ensino nas 2
horas, no máximo, destinadas à componente não lectiva de estabelecimento;
quanto aos restantes níveis/sectores
de ensino/educação tal deve-se a puro
abuso por parte de algumas escolas.

- Constitui violação clara do número 2 do artigo 5º do Despacho n.º
19117/2008, de 17 de Julho.

Marcação de “tempos da 3ª coluna”
a professores da educação especial:

Distribuição de funções/tarefas que,
pela sua natureza, se encaixam na
componente não lectiva a nível de
estabelecimento, sem que as mesmas
constem dos

- Violação do n.º2 do art. 3º do Despacho 19117/2008, que cinge a aplicação de tempos da terceira coluna
aos docentes dos 2º e 3º CEB e Ensino
Secundário;
- Ilegalidade generalizada à maioria
dos horários dos professores de
Educação Especial que prestam
apoio a crianças dos 2º e 3º
CEB e Ensino Secundário;
-

Resultará de
uma interpretação tão errada
quanto abusiva da lei

- Dado que a componente lectiva
dos docentes de educação especial é
composta, precisamente, por horas de
apoio, não faz qualquer sentido que a
componente não lectiva de estabelecimento integre um serviço da mesma
natureza, sob pena, inclusive, de tal
procedimento poder determinar, na
prática, a anulação do direito à redução da componente lectiva previsto no
artigo 79º do ECD.
- Ilegalidade presente em diversas
escolas.
- Resulta de uma leitura “fechada” da
lei (que afirma que o apoio individual
a alunos se enquadra na componente
não lectiva a nível de estabelecimento)
por parte das escolas, sem que levem
em linha de conta as especeficidades
da edução especial.
Não redução do n.º de horas
componente não lectiva a nível
estabelecimento nas situações
dispensa de horário por motivo
amamentação/aleitação:

da
de
de
de

- Violação do ponto 2.1 da circular da
DGRHE n.º 6/2005, de 18 de Maio, que
refere que, para os docentes, a dispensa para amamentação/aleitação a
que tenham direito se reflecte quer na
componente lectiva quer na não lectiva
dos seus horários; aos docentes tem
sido garantido o direito à redução da
componente lectiva (que se encontra
quantificado na dita circular) mas não
à redução da componente não lectiva
- Ilegalidade presente na generalidade das escolas em que surjam docentes
com direito à dispensa para amamentação/aleitação.
- Resulta de orientações (não escritas)
de direcções regionais de educação.
Contabilização de blocos de 90
minutos como hora e meia de prestação de serviço lectivo, em vez das
habituais 2 horas, em horários de
docentes dos 2º e 3º CEB e Ensino
Secundário.
- Violação do disposto no n.º 2 do
artigo 3º do Despacho 19117/2008, do
qual resulta claro que, nos 2º e 3º CEB
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e Ensino Secundário, cada segmento
lectivo de 45 minutos corresponde à
prestação de 1 hora da componente
lectiva a que estejam obrigados;
- Ilegalidade presente em algumas
escolas e em relação a tempos do horário lectivo destinados à leccionação
de cursos de Educação e Formação
de Adultos (EFA), o que em si mesmo
agrava a situação, já que estamos a
falar de tempos lectivos que, na sua
maioria, são prestados à noite, com
direito, portanto, a serem bonificados
por serviço nocturno.
Distribuição de horas destinadas a
substituição de docentes em falta
em número superior a 50% da componente não lectiva a nível de estabelecimento que esteja atribuído ao
professor:

lutas

componente de trabalho individual.

Excesso de níveis e turmas
- Sendo verdade que, na legislação em
vigor, não se encontram estabelecidos
quaisquer limites máximos para os números de turmas a níveis que poderão ser
atribuídos a um dado professor, contudo,
é violado o espírito implícito ao n.º1 do
art. 76º do ECD, que refere “Na organização da componente lectiva será tido em
conta o máximo de turmas disciplinares
a atribuir a cada docente, de molde a,
considerados os correspondentes programas assegurar-lhe o necessário equilíbrio
global, garantindo um elevado nível de
qualidade ao ensino”.
- Este problema surge de forma mais
ou menos generalizada nas escolas dos
2º e 3º CEB e Ensino Secundário, uma
vez que apenas é tido em conta, para

- Violação do disposto no n.º 9 do
artigo 13º do Despacho 19117/2008;

cálculo do número de horas de trabalho
individual o número de alunos.

- Surge em diversas escolas de todo
o país.

- Resulta, em muitos casos, do número diminuto de docentes em um dado
grupo disciplinar comparativamente à
multiplicidade e diversidade de ofertas educativas que ao mesmo tempo
são entregues; Há, contudo, situações
que resultam de uma distribuição nada
equilibrada de serviço lectivo pelos
professores de um dado grupo disciplinar.

Determinação do número de alunos
para efeitos de determinação do número de horas de componente não
lectiva para trabalho individual
- Muitas escolas, na definição do
número de alunos (abaixo ou acima de
100) para atribuição de 10 ou 11 horas
para trabalho individual dos docentes
dos 2º e 3º CEB e Ensino Secundário,
quando o docente é responsável pela
leccionação de duas disciplinas à mesma turma (por exemplo, no 2º Ciclo,
Português e História), não consideram
duas vezes os alunos, apesar do trabalho
do docente ser dobrado em tudo o que
decorre da actividade com os alunos,
mesmo sendo os mesmos. Desta forma,
impedem que o docente atinja os 100
alunos, reduzindo uma hora na sua

Por fim,

As situações que foram expostas, são reveladoras das
ilegalidades que estão a ser coPHWLGDVQRkPELWRGRVKRUiULRV
dos docentes, muitas das quais
resultam de orientações da
'*5+(0(RTXHOKHVFRQIHUH
um carácter ainda mais grave,
SRLV FRPR DQWHV VH DÀUPRX
se traduzem no incumprimento
de um entendimento político,
o que é inaceitávele, caso não
seja corrigido, só poderá ser
interpretado como tendo havido, da parte do Ministério da
Educação, má-fé negocial.
A FENPROF não só exige a realização de uma reunião, com
carácter de urgência, com o
objectivo de serem corrigidas
todas as situações que antes
se referem e que são um dos
motivos do “sufoco” que se
vive nas escolas portuguesas,
como declara o dia 8 de Novembro como um primeiro
grande momento de luta que os
professores portugueses farão,
este ano, por horários justos,
organizados correctamente
GR SRQWR GH YLVWD FLHQWtÀFR H
pedagógico.

,OHJDOLGDGH QD QmR FRQWDELOL]DomR
das horas de frequência de acções
de formação contínua na componente
individual
- Violação do disposto na alínea n),
do número 1 do artigo 6º do Despacho
19117/2008, de 17 de Julho, da qual
resulta a redução indevida das horas
para trabalho individual, com prejuízo
evidente, de forma indirecta, na actividade docente com os seus alunos.
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actual
No Trilho da Esperança

actual

947 quilómetros
de indignação e protesto
Ao cumprir a sua derradeira etapa (22
de Agosto), ligando Alcoutim a Vila Real
de Santo António, “No Trilho da Esperança” reforçou a mensagem que desde
28 de Julho, ao arrancar de Melgaço, fez
passar para a opinião pública portuguesa:
os professores, os educadores e a Escola
Pública continuam a viver um momento
muito difícil e a enfrentar sucessivas políticas erradas, a que é preciso responder
FRPXQLGDGHHÀUPH]D8PDPHQVDJHP
de redobrada actualidade neste Novembro
de 2008.
“Uma das lutas maiores que vamos ter de
travar neste ano lectivo e provavelmente
nos próximos será a luta em defesa do
emprego docente”, realçou Mário Nogueira
na conferência de imprensa realizada na
chegada do “Trilho da Esperança” a Vila Real
de Santo António, no sotavento algarvio.
Além do secretário-geral da FENPROF, de
António Morais e de outros professores e
amigos que o acompanharam desde Alcoutim (Valentim Santos, Marco Rosa e António
Rosa), estiveram presentes neste encontro
com os jornalistas Mário David Soares, presidente do Conselho Nacional da Federação,
e vários dirigentes do Sindicato dos Professores da Zona Sul, incluindo o presidente e o
vice-presidente, respectivamente Joaquim
Páscoa e Rui Sousa.
“No Trilho da Esperança” foi uma iniciativa da FENPROF e dos seus Sindicatos,
concebida e protagonizada por um dos seus
dirigentes, António Morais, professor em
Aveiro, na Escola Básica Integrada de Eixo,
que uniu escolas de Melgaço a Vila Real de
Santo António, de bicicleta, ao longo de
quatro semanas, percorrendo um total de
947 quilómetros, com paragem e visita a
mais de duas dezenas de estabelecimentos
de ensino, incluindo nove onde trabalhou ao
longo da sua carreira.
Ao longo das várias etapas, o sindicalista
foi apoiado pelas estruturas locais dos Sindicatos da FENPROF no continente (SPN, SPRC,
SPGL e SPZS) e recebeu numerosas manifestações de solidariedade, nomeadamente

“Ao longo desta iniciativa passei por
23 escolas, onde em nove das quais
leccionei ao longo da minha carreira
profissional. Foi uma experiência
inesquecível, com reencontros e
descobertas, com a recordação de
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de automobilistas, elementos das forças
de segurança, educadores e professores,
trabalhadores da Administração Pública e
de outros sectores, incluindo também alguns
ciclistas que o acompanharam em determinados momentos da viagem.
À conversa com os jornalistas em Vila Real
de Santo António, Morais sublinhou que “a
forma como nós, professores, temos sido
tratados pelo poder político, tem sido muito
LQMXVWDµ H  FRQÀUPRX TXH ´D LQGLJQDomR
face ao que estamos a viver no Ensino em
Portugal, foi o combustível que alimentou
esta acção”.
A vida dos professores
Um pouco por todo o País, a imprensa
regional e as rádios locais acompanharam
FRPHOHYDGRSURÀVVLRQDOLVPRRGHVHQURODU
do “Trilho da Esperança”, que chamou a
atenção da opinião pública para:
- o isolamento em que os docentes exerFHPDVXDSURÀVVmRSRUQRUPDVHPVHUHP
devidamente considerados pelos Governos,
situação que se tem repetido ao longo do
mandato do actual governo e da equipa do
Ministério da Educação;
- o enorme esforço que implica/implicou
para todos os docentes, sujeitarem-se às
condições adversas com que se confronta o
VHXH[HUFtFLRSURÀVVLRQDOGHWUDEDOKRQDV
escolas ou, até, de integração social das
diversas comunidades que têm de abraçar
ao longo das suas vidas;
-as distâncias, o afastamento da família e
amigos e as sucessivas adaptações de condições de vida a que se sujeitam em toda a
FDUUHLUDSURÀVVLRQDO
- o custo de vida acrescido, as despesas
com transportes, com segundas habitações
a que não podem fugir por força das coloFDo}HVDTXHÀFDPVXMHLWRVVHPTXHQR
entanto, haja da parte do poder político
qualquer tentativa para compreender a
importância de haver diversos apoios, remuneratórios mas não só, que minimizassem os
problemas que decorrem desta realidade.
JPO

muitos momentos vividos em diferentes regiões do País. Quero aproveitar
para reforçar aqui a mensagem de
esperança, de unidade e de determinação, mas também de protesto,
de indignação e de luta, que o Trilho

tentou deixar, de norte a sul, desde
28 de Julho. É tempo de acabar com
RVDWDTXHVjSURÀVVmRGRFHQWHµ
(António Morais à conversa com o jornalista
José Paulo Oliveira em Vila Real de Santo
António, 22/08/2008).
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Perguntas e Respostas
de entre muitas centenas de mails enviados à FENPROF
(“Mail Verde”) a propósito da Avaliação do Desempenho
HVWDLQIRUPDomRHVHR´SUHMXt]RµVHYHULÀFDU
na avaliação por não entregar plano por faltas
por doença, há que reclamar dessa situação.
No prazo de 10 dias úteis para os avaliadores
TXHWHUmRTXHVXEPHWHUDGHFLVmRj&RPLVVmR
de Avaliação.
'HVWDGHFLVmRDLQGDFDEHUHFXUVRDGPLQLVtrativo ao Director Regional de Educação e há
a via jurídica.
Mas até lá continuaremos a lutar para que
este sistema de avaliação caia, por inaplicaPERGUNTA: “No Agrupamento alertaram ELOLGDGH
SDUDDLPSRUWkQFLDGHHQWUHJDUSODQRVGH
De momento, esta sua denúncia será encaaula (antecipadamente) em situação de falta PLQKDGDSDUDD&RPLVVmR3DULWiULDDÀPGHD
do professor. Caso não haja plano de aula o discutir na próxima reunião.
GRFHQWHVHJXQGRDÀUPDUDPVHUiEDVWDQWH
PERGUNTA: “Relativamente à assiduidade
penalizado em termos avaliativos.
A entrega destes planos, segundo infor- GRFHQWHDÀQDOTXHIDOWDVFRQWDPLVWRp
mação fornecida, deverá ocorrer indepen- são as aulas efectivamente leccionadas ou
dentemente do tipo de falta e da duração entra-se em linha de conta com as que são
da mesma. Por exemplo um professor que equiparadas a serviço lectivo?”
RESPOSTA: Para efeitos da assiduidade
necessite de faltar por doença durante um
período mais prolongado também deverá docente, tem que se ter em linha de conta
entregar os planos de aula, caso contrário as faltas equiparadas a serviço efectivo. De
DFRUGRFRPRDUWLJRGR(&'SDUDDOpP
será penalizado, em termos avaliativos.
Tenho algumas dúvidas sobre este facto das que nele se encontram enumeradas, são
pelo que solicito esclarecimentos relativos WDPEpPHTXLSDUDGDVDVHUYLoRHIHFWLYRWRGDV
as consagradas em legislação própria.
à legalidade de procedimento.
Esta questão sempre se mostrou controversa
Atenciosamente”
RESPOSTA: Temos tido conhecimento, atra- durante as negociações para a alteração do
vés de outros colegas, do exagero que existe (&'QDPHGLGDHPTXHSDUDD)HQSURILVWR
em relação à entrega dos planos de aula.
deveria resultar claro para as escolas de modo
Na maioria dos casos o plano de aula nem DQmRGDUD]RDLQWHUSUHWDo}HVDEXVLYDV
chega a ser necessário uma vez que o mesmo
Por pressão da Fenprof junto do ME, este
só tem alguma utilidade quando o professor SXEOLFRXMiHPZZZGJUKHPLQHGXSW ÉUHD
TXHID]DVXEVWLWXLomRpGRPHVPRJUXSRGLVFL- de Docentes/Avaliação) uma grelha de todas
plinar e isso raramente acontece, porque não as faltas equiparadas a serviço efectivo e que
H[LVWHPQDVHVFRODVEROVDVGHSURIHVVRUHVTXH nesse entendimento não devem prejudicar o
SRVVDPID]HUDVVXEVWLWXLo}HVQHVVHVWHUPRV professor na sua avaliação de desempenho.
O plano de aula, mais do que um instrumento 6HJXHHPDQH[RDUHIHULGDJUHOKD6DEHPRV
GH WUDEDOKR VXUJH FDGD YH] PDLV H QHVWH que, apesar de tudo, tem havido escolas
contexto, como um castigo para o professor que, incompreensivelmente, continuam a
que precisa de faltar.
fazer interpretações erradas e a pretender
Imagine-se então quando se chega a exageros prejudicar os docentes. Portanto, há que
de exigir que quando se adoece e se falta, por estar atento aquando da avaliação desses
atestado médico, seja entregue um plano de parâmetros e reclamar/recorrer da decisão
aula; só falta mesmo acrescentar “em caso se for caso disso.
GHLPSRVVLELOLGDGHHQWUHJDUSRULQWHUSRVWD
PERGUNTA: “Gostaria de saber se a obserpessoa” ou então, criar “o plano de aula de
emergência”! Desculpe a minha ironia colega vação de aulas na educação pré-escolar se
mas é uma situação ridícula e impossível de vai processar como nos outros ciclos, uma
vez que inicialmente estávamos (as coordese exigir! Não faz sentido!
A Fenprof lutou para que as faltas equipara- nadoras/avaliadoras) dispensadas de o fazer.
das a serviço efectivo não viessem a prejudicar (PFDVRDÀUPDWLYRTXHPVXEVWLWXLDGRFHQWH
os professores na sua avaliação e, agora, são as que se ausenta da sua turma para observar
SUySULDVHVFRODVTXHYrPLQYHQWDUGLÀFXOGDGHV as aulas das colegas, visto termos todas o
mesmo horário de trabalho.”
DEVXUGDV
2EULJDGDHERP75$%$/+2
1R HQWDQWR XP GHVSDFKR ÀFKDV  QmR VH
RESPOSTA:$ GLVSHQVD GD REVHUYDomR GH
VREUHS}HDXP'/ (&' HDVIDOWDVHTXLSDUDGDV
aulas por parte dos Educadores/Avaliadores
são isso mesmo: serviço efectivo!
&ROHJDGHYHPUHFODPDUMXQWRGHTXHPGHX VyVHYHULÀFRXQRDQROHFWLYRDQWHULRU

No entanto, devido ao “Memorando de
Entendimento” que deu origem ao DecretoRegulamentar nº 11/2008 de 23/5, essa situação estendeu-se a todos os níveis de ensino,
SHORSURFHVVRVLPSOLÀFDGRGHDYDOLDomR
Neste ano lectivo, a assistência às aulas é
extensível a todos os docentes. Esta questão
IRL EDVWDQWH FRQWHVWDGD SHOD )HQSURI FXMD
posição continua a ser a de que as aulas
assistidas só deveriam ocorrer em situações
excepcionais.
Foram mencionados, ao Ministério da
Educação, todos os constrangimentos nomeadamente, os relacionados com o regime de
monodocência em que o titular de turma/
$YDOLDGRUVHYrREULJDGRDDEDQGRQDUDVXD
turma, no mínimo a 3 aulas por cada docente
DREVHUYDUDYDOLDUSRUDQROHFWLYReVyID]HU
contas!...
Nomeadamente, na Educação Pré-Escolar,
chamou-se à atenção do M.E., (sem resultaGRV SDUDDHVSHFLÀFLGDGHGRVHFWRUHDLGDGH
das crianças.
Na situação referida só vemos uma saída,
HPERUD GLVFRUGHPRV D VXEVWLWXLomR GR
Educador/avaliador por outro educador sem
FRPSRQHQWHOHFWLYDGLVWULEXtGDVLWXDomRTXH
VDEHPRVQmRH[LVWHQRV-DUGLQVGH,QIkQFLD
Pode-se pensar no Educador que faz parte
do Órgão de Gestão, mas há questões que se
colocam:
Esse Educador consegue fazer face a essas
VXEVWLWXLo}HVHDRPHVPRWHPSRFXPSULUDV
VXDVREULJDo}HVQRÐUJmRGH*HVWmR"
&RPRHQFDUDPRVDYDOLDGRUHVWLWXODUHVGH
turma, a situação das constantes ausências à
VXDWXUPD"
Que implicações terão nas crianças as situao}HVGR´RUDDJRUDVRXHXRUDDJRUDpWXµ"(
RVSDLVFRQFRUGDPFRPHVWDµGDQoDµ"
Nestas circunstâncias, os pais deviam ser
informados de todas as condicionantes e terem
XPDSDODYUDDGL]HUHPGHIHVDGRVVHXVÀOKRVH
GRVUHVSHFWLYRV(GXFDGRUHVeLPSRUWDQWHTXH
HOHVSHUFHEDPDVLPSOLFDo}HVGHVWHPDOIDGDGR
sistema na educação dos mesmos.
3HQVDPRVWDPEpPTXHRÐUJmRGH*HVWmR
deve ser questionado, pelo avaliador e por
HVFULWRVREUHTXHVROXomRSUHYrSDUDFROPDWDU
estas ausências.
Esperemos que não se comecem a ver as
turmas dos J.I. entregues à guarda das A.A.E.
ou das animadoras!
Se estas previsões passarem a factos devem
ser denunciadas, via Mail Verde, para que
SRVVDPRVDJLUMXQWRGD&RPLVVmR3DULWiULD
Para já, esta situação será encaminhada à
comissão paritária par que a discuta na próxima reunião.
Agradecemos a participação e os votos de
%RPWUDEDOKR
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$´~OWLPDFDUWDGDµGR0(
0DLVXPD´FKLFRWDGDµDRVSURIHVVRUHV
O Ministério da Educação enviou à FENPROF, no dia 29 de Setembro, uma convocatória para quatro reuniões de negociação
com vista à alteração da actual legislação
de concursos de recrutamento de pessoal
docente.
Quatro reuniões foram calendarizadas
para os dias 8, 13, 21 e 30 de Outubro,
o que representa um espaço demasiado
diminuto para discussão, de uma matéria
tão complexa e tão sensível.
Por outro lado, só “às portas” da primeira
reunião é que a Fenprof teve acesso ao
respectivo projecto de Decreto - Lei, e
como tudo o que vem deste ministério,
também este projecto representa mais um
duro “golpe” sobre a já tão castigada classe
docente.
Desenganem-se todos aqueles “novos”
RX´YHOKRVµQDSURÀVVmRTXHSHQVDPTXH
esta proposta vem criar instabilidade apeQDVSDUDRVSURIHVVRUHVFRQWUDWDGRV
Uma coisa é certa, para este Ministério
QmRKi´RVÀOKRVµQHP´RVHQWHDGRVµ6mR
WRGRVHQWHDGRV

Senão vejamos:
1- Mantém a plurianualidade do concurso
– de 4 em 4 anos;
Ao mesmo tempo que apregoa que o
mecanismo da plurianualidade do concurso
determina uma maior estabilidade do corpo
docente, o Ministério da educação continua
a tentar “jogar areia para os nossos olhos”,
quando é por demais evidente que, com as
propostas de alteração que propõe, não só
vai agravar a instabilidade mas, ao mesmo
tempo, vai sujeitar milhares de docentes
à colocação, bem ou mal obtida, durante
quatro anos.
Para a Fenprof, a estabilidade consegue-se
“pela adequação dos Quadros de escola e
/ ou agrupamentos às suas reais necessi-

dades”.
2 - Consolidada a fractura da carreira
docente;
Este concurso destina-se, apenas, aos professores da categoria de Professor.
6LJQLÀFDTXHos professores titulares estão impedidos de concorrer, inclusive aos
'HVWDFDPHQWRVSRU´FRQGLo}HVHVSHFtÀFDV
e “Aproximação à residência”.
Aniquila, assim, qualquer possibilidade de
mobilidade destes docentes, mantendo-os
reféns da sua própria escolha – Ser Professor
Titular.
3 - Transferência automática dos QE para
Quadros de Agrupamento;
&RQÀJXUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHQDPHdida em que estes docentes, anteriormente
ligados a uma determinada escola, passam a
estar à mercê do “livre arbítrio” do Director
para a sua afectação, sem critérios, a qualquer das escolas do agrupamento.
4 - A Avaliação do Desempenho com
consequências na graduação dos professores;
A proposta do ministério é que se acrescente dois ou três pontos na graduação daqueles
que tendo sido avaliados no no ano lectivo
DQWHULRUREWLYHUDPDVFODVVLÀFDo}HVGH0XLto Bom e Excelente, respectivamente.
Note-se aqui, a suprema cretinice de utilizar uma avaliação de desempenho que, para
além das quotas, tem aplicação variada de
escola para escola.
Nunca poderemos aceitar tais propósitos,
muito menos, na situação actual em que
apenas 7% dos professores foram avaliados.
A utilização destes resultados representaULDXPDLQMXVWLoDLQTXDOLÀFiYHO
5 – Extinção dos Quadros de Zona Pedagógica;
É intenção que todos os professores de
QZP transitem, através do Concurso, para

Proposta do ME
para Novo Regime de Concursos:
Algumas dúvidas e, principalmente
XPSURIXQGRGHVDFRUGR
As propostas apresentadas pelo ME agravam as regras de concurso já em vigor, pelo
que a FENPROF manifestou o seu profundo
desacordo, face a um projecto que:
- Consolida a fractura na carreira e deixa
sem resposta, por exemplo, a mobilidade
dos professores titulares, incluindo em casos
de doença, acompanhamento de familiares
ou aproximação à residência familiar.
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quadros de Agrupamento.
Para isto, estes professores, estão obrigados a concorrer a, pelo menos, 25 códigos
de agrupamento ou escolas não agrupadas
e a 4 QZP’s, incluindo o seu, sob pena de
ser instaurado um processo disciplinar com
vista à exoneração.
6LJQLÀFDTXHXPGRFHQWHWHQGRDGTXLULGR
uma estabilidade relativa dentro de uma
Zona Pedagógica, se veja, de um momento
para o outro, deslocado para qualquer escola não Agrupada ou Quadro de Agrupamento
destas 4 Zonas Pedagógicas.
6 - Criação de uma Bolsa de recrutamento;
Farão parte da bolsa de recrutamento
docentes dos Quadros e docentes candidatos
à Contratação.
O acesso à bolsa é feito pelas Escolas a
partir de 1 de Setembro.
D ²,PSOLFDo}HVQDFRQWUDWDomR
Esta bolsa YLVD R ÀP GDV FRQWUDWDo}HV
cíclicasVLJQLÀFDTXHRVSURIHVVRUHVFRQWUDtados a partir desta bolsa deixam de possuir
um Contrato Administrativo e passam a ter
um contrato a termo resolutivo, à semelhança do que acontece, actualmente, com a
contratação por “ofertas de escola”.
A colocação de candidatos à contratação,
através do acesso à bolsa de recrutamento,
termina a 31 de Dezembro.
b) - Professores dos Quadros na Bolsa de
recrutamento:
Também os professores dos Quadros que
não obtiverem colocação nos finais de
Agosto, passam a fazer parte da bolsa de
recrutamento.
A colocação de candidatos dos Quadros,
mediante acesso à bolsa de recrutamento,
mantém-se ao longo do ano lectivo.
6LJQLÀFDTXHRVGRFHQWHVGRV4XDGURVFRP
Ausência da Componente Lectiva (Horário
Zero), poderão ser recrutados, através da

- Generaliza os quadros de agrupamento e transfere, automaticamente, para
esses quadros os professores dos Quadros
de Escola, criando uma situação de maior
instabilidade.
- Não prevê regras para distribuição dos
docentes pelas escolas dentro dos agrupamentos (afectação) deixando ao livre
arbítrio do director essa decisão.
- Utiliza a avaliação de desempenho para
HIHLWRVGHFiOFXORGDJUDGXDomRSURÀVVLRQDO
o que, a concretizar-se seria perverso, inMXVWRGHVLJXDOHLOHJtWLPR
- Impõe castigos e penalizações (processo
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bolsa, para colocações temporárias, fazendo
face às necessidades residuais.
Escusado será dizer que implicações terá
esse sistema de colocações na estabilidade dos professores, muitos dos quais,
com largos anos de exercício de funções
docentes.
Se acrescentarmos a isto, o facto dos proIHVVRUHVGRV4XDGURVFRP+RUiULR=HUR
serem obrigados a concorrer a 25 códigos
de agrupamento, chegamos rapidamente
à conclusão que esta proposta do ME está
vazia de estabilidade.
No Distrito de Faro, 25 Códigos de Agrupamento significa “meio Algarve” e se
SHQVDUPRV HP %HMD VLJQLÀFD TXH RV VHXV
$JUXSDPHQWRV VHUmR LQVXÀFLHQWHV SDUD
preencher os mínimos impostos pelo M.E.
7 – Não estão previstos critérios para
determinação de docentes com Ausência
GD&RPSRQHQWH/HFWLYD +RUiULR=HUR 
O Decreto-Lei nº 20/2006 de 31/1, estabeOHFHFRPRFULWpULRDJUDGXDomRSURÀVVLRQDO
ou seja, quando há um horário zero num
determinado grupo de recrutamento, o docente a destacar, por interesse da Administração é aquele que tem a menor graduação
SURÀVVLRQDOHRGRFHQWHVySRGHVHUGHVWDFDdo para outra escola dentro do concelho da
escola de origem ou de colocação.
Havendo docentes voluntários para
destacamento por horário zero, a preferência é dada ao mais graduado.
Nesta proposta de alteração, não há
FULWpULRVGHÀQLGRV
Mais uma vez, é deixada ao critério do Director a “escolha” arbitrária do docente a ser colocado em
´+RUiULR=HURµ
8 – Escolas Prioritárias;
Surge aqui a intenção de se criarem,
por Portaria, escolas de intervenção
prioritária que terão um regime jurídico
próprio que adaptará os procedimentos
concursais de modo a fazer face às necessidades de docentes para estas escolas.
Para a Fenprof, as normas de recrutamento
do pessoal docente para os TEIP, não deverão
ser diferentes das “normas do dispositivo
legal de selecção, recrutamento e colocação

disciplinar e exoneração) a docentes dos
quadros de zona pedagógica que recusem
concorrer para 4 QZP’s.
- Mantém concursos quadrienais. A estabilidade não se alcança pela periodicidade dos
concursos, mas pela adequação dos quadros
das escolas às suas reais necessidades.
- Acaba com as colocações cíclicas,
substitui-as por uma bolsa de recrutamento,
DFDEDQGRHPGHÀQLWLYRFRPRVFRQWUDWRV
administrativos que passam, todos, a individuais de trabalho.
O projecto apresentado também não
esclarece diversas situações que consti-

de docentes”.
3URYDGH,QJUHVVR
A proposta é que os candidatos a professor
realizem apenas a prova respeitante à componente comum – prova escrita de avaliação
de conhecimentos e competências.
Como se sabe, esta prova de avaliação de
conhecimentos e competências, é complexa
e morosa em termos burocráticos e, como
tal, impossível de ser posta em prática já para efeitos do próximo
concurso.
Perante isto,
o M.E. mesmo
reconhecendo esta incapacidade e, no
fundo, talvez
reconhecendo a
sua inutilidade,
prefere aplicála “ad – hoc”,
para não perder
a face.
Sobre este
assunto

é francamente conhecida a posição da Fenprof; esta prova é inútil e extemporânea na
medida em que estes docentes já passaram
por vários processos de avaliação durante a
sua formação inicial e o estágio.
10 – Docentes com habilitação própria;
Os docentes portadores de habilitação
Própria estão impedidos de concorrer.
Para a Fenprof esta é uma situação inaceitável; estes docentes não só deverão poder
continuar a concorrer como também
GHYHUmRWHUDFHVVRjSURÀVVLRQDOL]DomR
em serviço, quando colocados, independentemente de ingressarem nos
Quadros.
11 – A Ameaça latente neste projecto do M.E. é inaceitável
A par e passo, surge a ameaça de
procedimento disciplinar com vista
à exoneração.
Isto está previsto, imagine-se,
quando um docente concorre a
Destacamento por Condições
(VSHFtÀFDVHDMXQWDPpGLFDGD
'LUHFomR5HJLRQDOQmRFRQÀUmar as declarações prestadas
SHORGRFHQWH
É incompreensível a forma
como, desrespeitosamente, e
de “chicote na mão”, esta equipa do
Ministério da Educação continua a tratar
os professores portugueses. Tudo surge
sob ameaça, como um castigo, uma puniomR
Os concursos… serão a derradeira “cartada” do M.E. nesta legislatura? Esta será a
última chicotada aos professores?
É tempo de impedirmos que esta cartada
seja jogada, é tempo de não permitirmos
PDLVQHQKXPD´FKLFRWDGDµ
Devemos fazê-lo, unidos nas lutas que
se avizinham e acenando o nosso cartão
vermelho nas próximas eleições…
A cartada deverá ser nossa para que
mais nenhum Governo tenha maioria
DEVROXWD
eWHPSRGHGL]HUPRV%$67$
'HOÀQD6LVWHOR

tuem dúvidas que a FENPROF pretende ver
esclarecidas:
- O que acontecerá aos professores da
Educação Especial cujo procedimento
concursal, em diversos aspectos, não se
prevê;
- Como se fará a distribuição dos professores pelas escolas do agrupamento;
2TXHVHUmRTXDLVRVFULWpULRVGHGHÀQLção e que tipo de quadro terão as designadas
“escolas prioritárias”.
Para a FENPROF, este projecto do ME, a
ser aprovado, tornaria ainda mais gravoso o

regime de concursos que vigora desde 2006,
acentuando as situações de grande instabilidade que atingem os professores.
A FENPROF espera, do ME, a atitude negocial que não tem existido em processos
anteriores e não hesitará, sendo necessário,
em mobilizar os professores para lutarem
por um regime de concursos transparente,
justo, que respeite direitos dos docentes e
que promova, de facto, a estabilidade.
E um primeiro grande momento será,
sem dúvida, o da Manifestação Nacional
de Professores convocada para o dia 8 de
Novembro.
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Exigimos e merecemos
XPDYLGDPHOKRU
A luta dos trabalhadores em geral, e
a dos professores em particular, tem
vindo a incomodar de forma crescente
o Governo e um conjunto de pessoas
bem instaladas no “aparelho político”,
HFRQyPLFRHÀQDQFHLUR
3HUDQWHDVGLÀFXOGDGHVHPFRQWHVWDUD
justeza das acções que estão na origem
das posições e reivindicações dos sindicatos da CGTP-IN, vários têm sido os instrumentos utilizados pelos “estrategas do
poder” para condicionar, descredibilizar
e atacar a luta dos trabalhadores.
Os trabalhadores em geral e os do
Estado em particular, em vez de serem
respeitados, valorizados e motivados
são ostracizados e caluniados pelo Governo e Confederações Patronais.
As suas propostas e contributos são, em
muitos casos, desvalorizados e como moeda de troca recebem a ingratidão dos que
VHUYLQGRVHSROtWLFDHÀQDQFHLUDPHQWH
do “sistema instalado” apostam na diviVmRQRGHVJDVWHSVLFROyJLFRHÀQDQFHLUR
para tentar promover o desânimo e a
descrença entre os muitos que continuam
a resistir e a combater esta política.
Com estas e outras medidas, acompanhadas da prepotência e arrogância pró-

Curtas
1.
2.

4.

SULDVGRVTXHWrPGLÀFXOGDGHVHPOLGDU
com opiniões diferentes, o Governo subestimou a inteligência dos professores,
a sua capacidade e determinação e como
consequência recebeu a resposta devida
de quem lutando pelos seus direitos e
por uma escola pública de qualidade para
todos, luta também pela defesa de um
dos bens mais preciosos do ser humano:
a dignidade.
Não se estranha, por isso que os que
outrora haviam declarado a luta de
classes como coisa do passado, morta e
enterrada, tenham sido forçados a mudar
de discurso para falar agora no perigo de
“vulgarização” das greves e das Manifestações, de forma a fugir à discussão das
causas e objectivos que estão na origem
da sua convocação e da elevada adesão
dos trabalhadores às mesmas.
É verdade que neste quadro adverso em
que vivemos e nas muitas batalhas que
travámos nem sempre ganhámos. Mas é
inquestionável que só a acção organizada, consciente e persistente dos trabalhadores foi capaz de obstaculizar e, em
alguns casos, impedir a concretização
dos objectivos das entidades patronais
pública e privada, no tempo e com os

conteúdos que inicialmente desejavam
e reclamavam.
eSRULVVRTXHDSHVDUGDVGLÀFXOGDGHV
ÀQDQFHLUDVFRPTXHPXLWRVWUDEDOKDGRUHV
se confrontam, a Greve, mais do que um
“custo” com a respectiva redução de
XPDSDUWHGDUHWULEXLomRQRÀQDOGRPrV
deve ser vista como um “investimento”
que feito hoje pode render muito no
amanhã que se avizinha, nomeadamente
através da manutenção e, se possível, na
conquista de mais direitos.
Unir esforços, consolidar e alargar a
unidade para dar mais força aos Sindicatos, constitui, nos tempos que correm,
mais do que uma mensagem, uma prioridade de todos os que lutam por uma
mudança de políticas, que valorize e
GLJQLÀTXHRVWUDEDOKDGRUHVHPJHUDOH
os professores em particular, e encaminhe o País para o desenvolvimento e o
progresso social.
Está nas mãos de cada um de nós,
enquanto protagonistas deste grande
colectivo sindical, a possibilidade de
ajudar a concretizar este objectivo que
GHVHMDPRVH[LJLPRVHPHUHFHPRV
$UPpQLR&DUORV &*73

4 (de muitas) razões para participar
na jornada nacional de unidade,
luta e protesto de 8 de Novembro em Lisboa

Por uma avaliação do desempenho justa, contra o modelo burocratizador do M.E., que bloqueia as Escolas e a
actividade dos Professores
Por horários pedagogicamente adequados, contra a sobrecarga do trabalho dos Professores, sujeitos hoje a uma
carga horária diária desumana
3HODHVWDELOLGDGHSURÀVVLRQDOGRVGRFHQWHVFRQWUDRSURMHFWRGHFRQFXUVRVGR0(
Pela gestão democrática das escolas, contra a imposição do modelo autoritário

'HL[HPQRVVHU3URIHVVRUHV
8 meses depois da Marcha de 8 de Março,
os Professores farão um grande 8 de Novembro
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5HYHUR&yGLJRGH7UDEDOKR6LP
$UHYLVmRTXHR*RYHUQRSUHWHQGH1mR
No dia 19 do passado mês de Setembro foi
aprovada na generalidade, na Assembleia
da República, a proposta do Governo de
revisão do Código do Trabalho – Proposta
de Lei 216/X.
Juntamente com outras duas propostas
de alteração, uma do Partido Comunista
Português e outra do Bloco de Esquerda,
está agora na Comissão de Trabalho para
apreciação e análise na especialidade.
O Código do Trabalho ainda em vigor, foi
publicado em 2003, tendo sido apresentado
pelo Governo de então (PSD/CDS-PP), como
o remédio para todos os males, da economia
e do mundo do trabalho:
- as leis passariam a ser cumpridas,
- o País desenvolvia-se,
- os trabalhadores adquiriam mais direitos.
Nada disso aconteceu.
- O País está mais desigual.
- Os trabalhadores/as perderam direitos, vivendo agora muito pior.
A Proposta de Lei 216/X apresentada pelo
actual Governo, que propõe alterar o Código do trabalho em questões importantes,
teve por base o Acordo Tripartido sobre
relações laborais, política de emprego e
protecção social celebrado entre o Governo,
confedera-ções patronais e UGT.
O que o Governo propõe, ao contrário
do que defendia em 2003 o PS quando
oposição, é manter ou agravar os aspectos
negativos do Código do Trabalho.
A Proposta de Lei 216/X é inaceitável
porque:
- Ataca o Direito do Trabalho, acentuando
o desequilíbrio da posição dos trabalhadores/as e destas em particular, nas relações
de trabalho;
- Quer destruir a contratação colectiva,
legalizar a precariedade e pôr em causa a
conciliação entre o trabalho, a vida pessoal
e familiar;
- Pretende impor uma maior exploração e
perdas na retribuição do trabalho;
- Ataca o movimento sindical organizado
ou referenciado na CGTP-IN.
Não é pois de estranhar as diversas lutas
organizadas pela CGTP contra a proposta do
Governo de revisão do Código do Trabalho,
nomeadamente a de 1 de Outubro o “Dia
Mundial de Luta”.
O SPZS integrou-se nesta acção de luta,
bem como nas “Tribunas de Opinião”, realizando plenários distritais com aprovação

de moções entregues nos Governos Civis, e
onde participaram perto de mil docentes.
Debateram-se as propostas de alteração ao
Código de Trabalho, a legislação saída no
âmbito da Administração Pública como o
Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, a avaliação do desempenho dos
professores e os seus horários de trabalho.
Alguns aspectos que o Governo pretende
alterar e que conduzem a:
- Destruir a contratação colectiva permitindo que a entidade patronal faça caducar
direitos mais favoráveis que os da lei geral,
nomeadamente prestações de âmbito
social extensivos aos trabalhadores e seus

familiares e os dias pagos para assistência
à família;
- Desrespeitar a maternidade e a paternidade como valores sociais eminentes,
conforme constam na Constituição Portuguesa, no direito comunitário e direito
internacional, ao introduzir o conceito de
parentalidade.
- Restringir o regime do tempo de traEDOKRSDUDDVVLVWrQFLDDÀOKRPHQRUcom
GHÀFLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFDDRFRQVLGHUDU
que a idade do menor não pode ser superior
a 1 ano;
- Aumentar o horário de trabalho diário
e semanalÁH[LELOL]DQGRRWHPSRGHWUDbalho de diversas formas (banco de horas,
horários concentrados...), provocando a
desregulação dos horários;

- Acabar com o pagamento do trabalho
extraordinário;
- Promover o despedimento por inadaptação;
- 6LPSOLÀFDURSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDU,
fazendo depender da vontade do empregador a instrução do processo e reduzindo o
prazo de impugnação;
- Restringir as funções dos delegados
sindicais;
- Fazer depender a cobrança das quotas
sindicais do acordo (boa vontade) entre o
empregador e o trabalhador.
Na Administração Pública o Código de Trabalho foi adaptado da pior maneira.

A actual Lei do Regime de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas (Lei
nº59/2008,11/9) considera, entre outros
aspectos, a adaptabilidade dos horários, os
despedimentos por inadaptação, contratos a
termo, a perda do vínculo por nomeação.
Caso entrem em vigor a Proposta de
Lei 216/X, a legislação da Administração
Pública, mesmo a recentemente publicada, será reformulada, agravando-a ainda
mais.
Os professores, apesar de serem um corpo
especial, sabem que o Governo terminou o
processo das normas que regulam as relações de trabalho na função pública e que
só lutando se pode travar o ataque aos seus
direitos que são também os dos restantes
trabalhadores.
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FENPROF em discurso directo

Clima de grande insatisfação
Vive-se nas escolas portuguesas um clima de grande insatisfação e também de
alguma desorientação. Há uma pressão
sobre as escolas, sobre os órgãos executivos e pedagógicos, sobre os professores
Há um cansaço acumulado em apenas
cerca de três semanas, equivalente ao
de um ano inteiro de trabalho, que está
a provocar um desgaste enorme entre os
educadores e os professores, que tem a
ver com razões de vária ordem. Razões
essas que nos levam a uma reunião com a
Ministra da Educação, no próximo dia 14,
onde defenderemos que sejam tomadas
as medidas necessárias para que as escolas regressem à normalidade.
+RUiULRVGH7UDEDOKR
Acusamos o ME de desrespeitar o Entendimento e o quadro legal que resultou
desse entendimento e a legislação em
vigor. A DGRHE está a divulgar orientações
que impõem ilegalidades. Fizemos uma
listagem dessas ilegalidades que será
entregue à Ministra da Educação. Também as escolas, muitas escolas, estão a
incorrer em ilegalidades, resultado dessas
orientações, mas não só. A Inspecção
Geral de Educação (IGE) está a fechar
os olhos a todas essas ilegalidades. Alertámos a IGE para isso, solicitando rigor
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QD YHULÀFDomR GRV KRUiULRV &RLVD TXH
QmR DFRQWHFHX ,VWR QmR p DFHLWiYHO$
Ministra não respeita um entendimento
político que resultou de uma negociação
política. Na reunião com Lurdes Rodrigues
(entretanto realizada) exigiremos uma
reunião de imediato, com um responsável
político, para que isto seja alterado e
este incumprimento seja corrigido.

dos resultados não pode ser atribuída só
DRVSURIHVVRUHV,VWRpLQDFHLWiYHO
Gestão das Escolas

Muitas escolas não conseguiram constituir listas e a situação está ainda por
resolver. Independentemente disso,
temos um parecer de um prestigiado
constitucionalista Guilherme da Fonseca
que refere que sete dos artigos do DL
Avaliação do Desempenho
75/2008 estão feridos de ilegalidade, funNão há só problemas técnicos. Este é damentalmente por causa da forma como
um grave problema político. O início da o director é escolhido. Queremos saber
aplicação do processo, ainda na fase, se o ME aceita alterar os artigos ilegais,
DSHQDVGHGHÀQLomRGHREMHFWLYRVOHYD SRLVVHQmRRÀ]HULUHPRVUHFRUUHUjVLQVa concluir que o próprio desempenho dos WkQFLDVTXHSRVVDPSHGLUDYHULÀFDomRGD
professores pode estar a ser posto em legalidade do diploma, designadamente
causa. O que se exige dos professores a Assembleia da República.
está impedido pelo que é, já, a aplicação
Concursos
embrionária do modelo. Este problema
grave tem de ser resolvido. Precisamos
O projecto do ME, a ser aprovado,
também de saber o que o ME quer fazer às
recomendações, apreciações, críticas do WRUQDUiDLQGDPDLVLQVWiYHODSURÀVVmR
modelo de avaliação do desempenho. Se Com focos novos de instabilidade. A esFULRXR&RQVHOKR&LHQWtÀFRGD$YDOLDomR tabilidade não resulta apenas do tempo
do Desempenho não foi só para acatar as de intervalo entre cada concurso. Tem a
recomendações que lhe são favoráveis. ver com outras coisas: por exemplo, os
Por exemplo, quanto aos resultados esco- professores de Quadro de Escola passalares, o CCAD recusa a sua aplicação, que UHPSDUDTXDGURVGHkPELWRJHRJUiÀFR
tem um peso de 6,5% da avaliação total, maior (a nível de Agrupamento) ou o
quando se sabe que a responsabilidade facto de os professores de uma Zona Pe-

actual

actual

FLDLVGHH[HUFtFLRSURÀVVLRQDOQRV~OWLPRV Conferência Nacional de Quadros, envolvendo dirigentes e delegados sindicais,
anos de serviço nas escolas.
onde, feito o balanço da situação, das
acções e das lutas entretanto realizadas,
Escolaridade de 12 anos na Gaveta
aprovará uma estratégia de acção para o
3RUÀPLUHPRVWHQWDUSHUFHEHUSRUTXH 2.º período lectivo. Contamos entregar no
é que este Governo desiste de uma das Ministério, nessa data, o Abaixo-Assinado
suas bandeiras e uma necessidade do contra o “ECD do ME”. A manter-se a actuPaís, que é o da escolaridade obrigatória al política para a Educação, teremos um
alargada até ao 12.º ano. Isto é sintoma ano muito complicado: nós, mas também,
da incapacidade e principalmente do fra- certamente, o Governo e esta equipa
casso deste Governo também em matéria PLQLVWHULDO $ LQVWDELOLGDGH SURÀVVLRQDO
DIHFWD RV GLUHLWRV VRFLRSURÀVVLRQDLV GRV
Aposentação
de políticas educativas.
educadores e professores mas também
prejudica os alunos e o conjunto da activiIremos propor que, face ao evidente
A Acção
dade nos estabelecimentos de ensino. Dadesgaste físico e psicológico dos profesA FENPROF dinamizará, em Outubro e qui renovamos o nosso grito de unidade e
sores, que leva a que muitos estejam a
aposentar-se, às centenas, mesmo lesa- em parte de Novembro, reuniões e ple- SURWHVWR´'HL[HPQRVVHU3URIHVVRUHVµ
dos na sua remuneração, sejam aprovadas nários, promoverá reuniões e plenários
Mário Nogueira na conferência de imprensa
PHGLGDVHVSHFtÀFDVHHVSHFLDLV6mRFHQ- (distritais, concelhios, locais, de escola)
tenas de professores atingiram o limite com todos os professores interessados, realizada no dia 10 de Outubro, em Lisboa.
da paciência e da capacidade para desen- destacando-se, naturalmente, a análise No encontro com a comunicação social foram
YROYHUDPDVXDSURÀVVmR1mRpDFHLWiYHO e o enriquecimento das propostas da abordadas as conclusões fundamentais /da
que o Secretário de Estado Valter Lemos Federação, que promove um Abaixo- reunião de dois dias do Secretariado Nacional
venha dizer que os professores se vão Assinado de exigência de revogação do da FENPROF. Além de Mário Nogueira, inteembora porque já estavam para ir... Com “ECD do ME”, já em circulação, para que graram a Mesa os dirigentes sindicais Abel
as suas pressões e políticas é também seja o maior abaixo-assinado até hoje Macedo (SPN), António Avelãs (SPGL), / /
Anabela Sotaia (SPRC), Joaquim Páscoa (SPZS)
ele muito responsável por esta situação. recolhido.
e Marília Azevedo (SPRA). O secretário-geral
Propomos um debate que conduza a um
Conferência Nacional de Quadros
GD)(1352)LGHQWLÀFRXDVSULQFLSDLVUD]}HV
SURFHVVRQHJRFLDOFRPUHJUDVHVSHFtÀFDV
Decidimos que em 5 DE DEZEMBRO pró- de descontentamento que se vivem hoje nas
para a aposentação dos professores e que
contemplem, também, condições espe- ximo a FENPROF realizará em Lisboa uma escolas do País.

dagógica serem obrigados a concorrer a
mais três zonas, sob ameaça de processo
disciplinar, agrava a instabilidade, bem
como a consideração da avaliação do
desempenho para efeitos de graduação
SURÀVVLRQDOTXDQGRVHVDEHTXHDDYDliação tem quotas, para além de viciar o
concurso e a sua própria dinâmica. O ECD
não permite que a avaliação do desempenho sirva para graduar professores. Isto é
ilegal e inaceitável.
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Mobilidade Especial

1RÀQDOGRDQROHFWLYRWUDQVDFWRR0(IH]
sair uma nova legislação (o Decreto-Lei nº
124/2008 de 15 de Julho) para aplicar a
mobilidade especial aos docentes declarados “incapazes para o exercício da sua
DFWLYLGDGHSURÀVVLRQDOPDVDSWRVSDUDRGHsempenho de outras”, pelas Juntas Médicas
das Direcções Regionais de Educação.
Foi com este diploma que o ME “pressionou” os docentes a decidirem pela mobilidade especial ou pela aposentação.
Se os docentes optassem pela aposentação tinham que a requerer à Junta Médica
da Caixa Geral de Aposentações. Esta Junta
Médica pode ou não aposentá-los. Se não obtiverem a aposentação os docentes voltam
para a escola e transitam para a carreira
técnica superior (no caso de licenciados) ou
para a carreira de assistente técnico (no caso
dos bacharéis). ). Mas estas carreiras não existem
nas escolas. Como serão
integrados os docentes
em carreiras que não
existem? É uma questão
TXHÀFDVHPUHVSRVWD
Conseguindo a aposentação a maioria dos
docentes tem grandes
penalizações a nível da
sua pensão de reforma
(talvez seja este o principal objectivo do ME/
Governo).
Por outro lado, podiam optar pela mobilidade especial que
implica 3 fases:
A 1ª fase, denominada de transição, tem a
duração de 2 meses. Nesta fase os docentes
têm direito à remuneração por inteiro.
 $  IDVH GHQRPLQDGD GH UHTXDOLÀFDção, tem a duração de 10 meses. Nesta
fase os docentes podem ser “convocados”
para frequentarem acções de formação.
Se estiverem a frequentá-las têm direito à
remuneração por inteiro. Se não estiverem
a frequentá-las têm direito a 5/6 do vencimento.
Nestas 2 fases o docente não pode
acumular funções em nenhum organismo,
público ou privado.
O Decreto-Lei enuncia inúmeros deveres
que os docentes têm que cumprir. Durante
este 1º ano em mobilidade especial (os 12
meses correspondentes às duas primeiras
fases) os docentes têm o dever de concorrer
a todos os concursos públicos dos diferentes
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Ministérios (excepto do Ministério da Educação). Se não concorrerem, o ME interpreta
como não estando a tentar encontrar solução para o seu problema e automaticamente
passa para licença sem vencimento de longa
duração.
A 3ª fase, denominada de compensação,
prolonga-se até à aposentação. Nesta fase
o docente recebe 2/3 do vencimento.
Durante estas 3 fases o docente pode
continuar a efectuar os descontos para a
Caixa geral de Aposentações e para a ADSE
para que lhe continuem a contar o tempo
de serviço para efeitos de aposentação e a
ter direito à assistência médica. Mas estes
descontos não são sobre o montante que o
docente está efectivamente a receber em
cada uma das fases (ou seja, na 2ª fase, sem
frequentar formação, recebe 5/6 e na 3ª

fase recebe 2/3) mas sobre o montante que
estaria a receber, se estivesse a trabalhar,
como docente, na escola.
Este diploma permite ainda o pedido de
uma licença extraordinária que pode ser requerida no início da 2ª fase (ou seja, logo no
3º mês do regime de mobilidade especial).
Esta licença extraordinária implica um
pedido anual que pode ser ou não deferido.
Se este pedido for deferido os docentes têm
condições diferentes do regime geral da
mobilidade especial anteriormente explicitado.
Nos primeiros 5 anos os docentes têm
direito a receber 70% do vencimento; do
6º ao 10º ano têm direito a receber 60% e
a partir do 11º ano até à aposentação têm
direito a 50% do vencimento.
Estando nesta licença extraordinária os

docentes podem acumular funções no sector
privado. Mantêm-se, no entanto, em cada
ano, sujeitos ao deferimento, sem o qual
retomam este processo de tortura.
Mas este diploma não se limita somente
aos docentes declarados “incapazes para
RH[HUFtFLRGDVXDIXQomRSURÀVVLRQDOPDV
aptos para o desempenho de outras”. É
neste diploma que o ME vem “possibilitar”
que qualquer docente, com nomeação
GHÀQLWLYDHPOXJDUGHTXDGURGHHVFROD
ou de zona pedagógica, com ausência da
componente lectiva, passe voluntariamente à situação de mobilidade especial.
Este Me/Governo vem permitir que os
docentes optem por esta mobilidade, mas
não tenhamos ilusões… Hoje, o ME/Governo
permite esta opção mas e amanhã??? Durante quanto tempo permitirá que os docentes estejam em mobilidade
especial a receber parte do
vencimento para estarem
“em casa sem trabalhar” e
até a acumular no sector privado??? E existindo docentes
(com horário 0) em mobilidade especial e necessitando
o ME de docentes noutras
zonas do país não poderá, de
hoje para amanhã, decidir
que tem que rentabilizar
estes recursos???
Nada disto nos surpreHQGHULD 6DEHQGR QyV TXH
é prática deste Governo
preparar o terreno junto da
“opinião pública”, denegrindo a imagem dos docentes,
FODVVLÀFDQGRRVGH´SULYLOHgiados”, para que as medidas
coercivas a aplicar sejam aceites e até
aplaudidas pela sociedade em geral, não
nos surpreenderia que o caminho a adoptar
fosse esse.
Na perspectiva globalizante e desumanizante em que as sociedades mundiais são,
cada vez mais, atingidas pelos poderes totalitários dos governantes, não nos espantaria
que rapidamente se passasse da mobilidade
especial para “debaixo da ponte”.
Não fora a acção da FENPROF, estes
docentes estariam hoje, compulsivamente
em licenças sem vencimento de longa duraomRVHQmRFRQVHJXLVVHPDUHFODVVLÀFDomR
SURÀVVLRQDORXDDSRVHQWDomRQRVWHUPRVGR
revogado Decreto-Lei nº 224/2006 de 13 de
Novembro.
Ana Simões
'HOÀQD6LVWHOR

gestão

gestão

Os Conselhos Gerais Transitórios
MiDtHVWmR
Há cerca de seis meses, nesta mesma
“INTERVIR”, deixei claramente expressa a
minha análise do diploma de Autonomia e
Gestão das Escolas, entretanto publicado
como Decreto – Lei nº 75/2008, de 22 de
Abril.
Nesse mesmo dia, o Secretariado Nacional
da Fenprof, num outro comunicado, apelou
à continuação da luta contra esta gestão
anti – democrática das escolas.
Tendo em conta o momento que se vivia
nas escolas, de grande envolvimento na
contestação do processo de avaliação dos
professores, a primeira acção da Fenprof foi
fazer incluir como último ponto do “Memorando de Entendimento” a possibilidade de
dilatar o prazo dos 30 dias úteis, previstos
no artigo 67º, do citado D.L., para 30 de
Setembro.
3URFXUDYDVHDVVLPJDQKDURWHPSRVXÀciente para professores e escolas tomarem
consciência da gravidade das propostas
contidas naquele diploma.
Embora obrigado a aceitar incluir mais este
ponto no “Memorando”, logo o ME desenvolveu um conjunto de acções muito directas,
via Direcções Regionais de Educação, no
sentido de pressionar as escolas a iniciar
processos eleitorais para o Conselho Geral
Transitório ainda nesse ano lectivo.
Desde logo as ameaças: as reuniões com
pequenos grupos de Presidentes de Executivos e de Assembleias de Escola; a data de
30 de Setembro passou a ser entendida não
como limite para iniciar o processo mas
para o concluir; ameaça de nomeação de
Comissões Administrativas, só com elementos estranhos às escolas, tudo servia para
pressionar.

Incentivos aos Presidentes dos Executivos
para tomar em mãos o processo, no caso de
Presidentes de Assembleia mais renitentes,
também não faltaram…
E entretanto, a Fenprof incentivava Presidentes de Executivos e de Assembleias de
Escola a não aceitar precipitar marcação
de actos eleitorais, naquela fase particularmente conturbada da vida das escolas.
Apelava também aos professores a não
aceitarem esta pseudo – democracia, que se
esgota na eleição de um terço dos membros
do Conselho Geral Transitório.
&RPRUHVXOWDGRQDVHVFRODVHQWUHRÀP
do 3º período e o momento actual, meados
de Outubro, aconteceu de tudo um pouco:
Presidentes de Assembleia que esperaram
até ao último momento para desencadear
processos; actos eleitorais frustrados por falta de listas candidatas; listas únicas eleitas
com os votos de 15% ou 20% dos professores
das escolas; disputas renhidíssimas entre
duas listas, afectas e desafectas ao PCE,
eventual candidato a Director.
Pelo meio, uma interpretação espúria da
lei que, apesar do Conselho Geral transitório
assumir todas as competências do Conselho
Geral, entende que não se lhe aplicam as
incompatibilidades previstas para estes,
nomeadamente quanto aos membros do
Conselho Pedagógico: temia-se a falta de
candidatos..
Pouco a pouco, é verdade, os Conselhos
Gerais Transitórios têm vindo a ser constituídos, pelo menos quanto à representação
de docentes e funcionários. Não que tenha
terminado a confusão: quando Autarquias e
representantes de pais e Encarregados de
educação se arrogam o direito de indicar

Autonomia e Gestão das Escolas
Parecer pedido pela Fenprof aponta
ilegalidades no Decreto-lei 75/2008
&RQÀUPDQGRDSULPHLUDDSUHFLDomRGD
Fenprof, o parecer encomendado pela
Federação ao ex – Conselheiro do Tribunal
Constitucional Guilherme da Fonseca,
aponta várias ilegalidades no DL 75/2008.
Estas prendem-se essencialmente com o
processo de recrutamento do Director
(art.s 13º, nº1, b), 21º, 22º, 23º, 24º, 25º
e 61º, nº1, c) do referido Decreto – Lei).
Assim, a Fenprof recorrerá às entidades
que podem requerer ao Tribunal Cons-

titucional a fiscalização sucessiva do
diploma, para obter uma declaração de
ilegalidade com força obrigatória geral
dessas normas, por violação da Lei de
Bases do Sistema Educativo.
Esta via jurídica não esgota, antes complementa, outras já desenvolvidas ou a
desenvolver pela Fenprof no quadro de
contestação a este regime de Autonomia
e Gestão das Escolas, como a apreciação
parlamentar do Diploma que, na sequência da petição subscrita por milhares de
professores, terá ainda lugar na Assem-

efectivos e suplentes e, desde logo, prever
substituições pontuais de uns e outros, que
fazer?
Recorrer ao Código de Procedimento Administrativo? Onde e como?
Não desistiu a Fenprof da luta. Embora
consciente de que o apelo aos professores,
no sentido da não participação nos Conselhos Gerais Transitórios, só produziria
efeitos se a ele aderissem mais de 95% dos
professores, não podia deixar de o fazer,
em nome da defesa de uma escola pública
verdadeiramente democrática pela qual
sempre lutou.
Resistir é necessário, lutar é preciso, para
RXVDUYHQFHU
Não desistindo, a Fenprof tenta também
a via jurídica, procurando que sejam corrigidas as violações á Lei de Bases de Sistema
Educativo que considera existir.
A introdução deste modelo de Gestão, nas
escolas de que a maioria dos professores só
tomará total consciência no próximo ano
OHFWLYRpFDWDVWUyÀFD
Em conjunto com a Avaliação do Desempenho Docente, se aí não se conseguirem
também, alterações muito profundas, terá
consequências devastadoras para os professores e para o próprio sistema educativo.
Imaginemos apenas um exemplo comezinho: um Conselho Geral, transitório ou
não, maioritariamente composto pelas ditas
“forças vivas” da comunidade, que não
concorde com as taxas de sucesso propostas no Projecto Educativo ou nos Planos de
Actividades e considere aprovar outros bem
mais ambiciosos.
2TXHDFRQWHFH"
Rui Sousa

Curtas
bleia da República.
A Fenprof apela, assim, a todos os
Professores e Educadores que continuem a opor-se a este novo regime
de autonomia e Gestão das Escolas,
LQWHUYLQGR DFWLYDPHQWH QD DÀUPDomR
dos seus direitos, denunciando e agindo
colectivamente contra atitudes de autoritarismo e prepotência e participando
HP WRGDV DV LQLFLDWLYDV GHÀQLGDV FRP
vista à defesa dos princípios que dão
corpo a uma escola mais democrática
e mais autónoma

Intervir . 27

superior
Estatuto do bolseiro
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Retrocesso do Ministério de
0DULDQR*DJRH[LJHUHVSRVWDÀUPH

“Um sério retrocesso, que exige uma
UHVSRVWDÀUPHSRUSDUWHGRVEROVHLURVµe
assim que a Direcção da ABIC (Associação
GRV %ROVHLURV GH ,QYHVWLJDomR &LHQWLÀFD 
caracteriza “a situação actual quanto ao
Estatuto do Bolseiro e à actualização dos
montantes das bolsas”.
A Direcção da ABIC reuniu, no passado dia
6 de Outubro, com o Secretário de Estado
da Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor. O
governante deu a entender que a revisão
do Estatuto de Bolseiro de Investigação
&LHQWtÀFD QmR ID]LD SDUWH GRV SODQRV RX
das preocupações do Ministério da Ciência
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). “Esta
postura surpreendeu-nos, pois a Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT), através do
seu presidente, João Sentieiro, tem reunido
com a ABIC e o Painel Consultivo (PC) dos
bolseiros com a perspectiva de rever o EBIC.
Foi o próprio Sentieiro, que em Novembro de
QR,,(QFRQWURGH(PSUHJR&LHQWtÀFR
da ABIC, anunciou a revisão do EBIC. Só
após a ABIC ter avançado com um proposta
HWHULQVLVWLGRFRPDWXWHODSDUDFODULÀFDU
os moldes da sua proposta de revisão, só
depois de os bolseiros fazerem uma concentração frente ao MCTES, é que a tutela
deu alguns passos curtos na elaboração
de uma proposta.”, observa, entretanto,
a Direcção da ABIC. Em Julho de 2007, o
Manuel Heitor convocou o Presidente da
FCT e o Painel Consultivo (PC) para uma
reunião para ouvir o Painel sobre a revisão do
EBIC. Nessa reunião o secretário de Estado
pediu ao Painel que, em articulação com
a ABIC, elaborasse esse conjunto de linhas
orientadoras. Na reunião, foi reconhecida
por todos os participantes a necessidade
de articular a revisão do EBIC com a dos
outros estatutos - Estatuto da Carreira de
Docente Universitário (ECDU) e o Estatuto
da Carreira de Investigação (ECI). Na altura,
o SE demonstrou até uma certa urgência no
assunto e pediu que o PC avançasse com uma
proposta, mesmo que o estudo encomendado pela FCT à Deloitte não estivesse pronto.
,VWRpÀFRXFODURSDUDWRGRVTXHVHSUHYLD
a curto prazo uma revisão do EBI.
“Enorme retrocesso”
“Em Março deste ano, este estudo comparativo sobre a situação dos doutoramentos
HSyVGRXWRUDPHQWRVIRLÀQDOPHQWHDSUHsentado, e cuidadosamente analisado e
criticado num estudo da ABIC. Em Julho, o
Painel Consultivo enviou à FCT e MCTES o
seu relatório, com linhas orientadoras para
a revisão do EBIC. Entre estes dois momen-
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tos, a Associação reuniu algumas vezes com
a FCT, sobre outras matérias, e nunca em
qualquer momento, houve indicação que
tivesse havido reconsideração pela tutela do
processo de revisão do EBIC”, esclarece uma
nota recentemente divulgada pela estrutura
associativa dos bolseiros de investigação.
A relutância fase à revisão do EBIC expressa pelo secretário de Estado, na reunião de
dia 6, prontamente contestada e rebatida
pelos bolseiros presentes, constitui um
enorme retrocesso. O governante, comenta
a ABIC, partilha da noção que as bolsas
devem ter um carácter temporário e serem
usadas apenas para formação. “Tem uma
visão desenraizada da realidade quanto
à extensão com que esse princípio não é
cumprido, particularmente com as bolsas
de investigação (BI) e bolsas de projectos.
E mostrou-se pouco convencido, no início da
reunião, de que uma alteração legislativa é
necessária”, destaca a Associação.
“Temos de nos mobilizar”
A ABIC defendeu que só consagrando claramente o carácter transitório e de formação
das bolsas num novo estatuto se poderá
UHFWLÀFDURVLQ~PHURVDEXVRVGDÀJXUDGR
bolseiro e a precariedade prolongada a que
estão relegados. “O estatuto é um ponto
de partida necessário”, refere a Associação.
1RÀQDOGDUHXQLmRGHDSHQDVXPDKRUD
logramos apenas que o SE transmitisse ao
Ministro a nossa posição e a possibilidade de
considerar o estatuto. A ABIC irá continuar
a insistir com o secretário de Estado de Mariano Gago até obter garantia que a revisão
do EBIC fará parte da ordem de trabalhos
do MCTES. Mas, à semelhança de momentos
anteriores, o MCTES só se irá mover se sentir
a pressão por parte dos bolseiros. “Temos de
nos mobilizar e exigir ao MCTES a alteração
GR(%,&QHVWDOHJLVODWXUD´
1R ÀQDO GD UHXQLmR FRP R 6( IRL DLQGD
abordada a questão do aumento dos montantes das bolsas. Foi notado que os montantes não são actualizados desde 2002. Devido
jDFXPXODomRGDLQÁDomRWDOUHVXOWDQXPD
perda de valor, entre 2002 e 2008, de quase
18%. A título de exemplo, um BI ou bolseiro
de projecto recebe em 2008 o mesmo valor
tabelado em 2002 (745 euros). Se este valor
WLYHVVHDFRPSDQKDGRDLQÁDomRHP
tais bolseiros receberiam 878 euros, uma
diferença de 133 euros.a
HXURVjKRUD
A FCT e o MCTES escudam-se no estudo
comparativo realizado, onde meia dúzia
de países são comparados, e a posição dos

doutorandos e pós-doutoramentos portugueses surge como aparentemente favorável.
Mas como a análise da ABIC demonstrou,
utilizando os dados do próprio estudo, uma
comparação mais alargada revela que na
verdade estes bolseiros recebem valores
inferiores a maior parte dos restantes países considerados. Acresce que o estudo se
debruçou apenas sobre os doutorandos e
pós-doutoramentos, não permitindo portanto qualquer conclusão relativamente,
por exemplo, às centenas de BIs e bolseiros
de projecto, que recebem cerca de 4 euros/
hora. “A FCT e o MCTES não podem persistir
com a ameaça de que um aumento dos montantes implica um decréscimo do número de
bolsas oferecidas. Ainda este ano, reduziu
drasticamente a duração das bolsas de pósdoutoramento no estrangeiro, demonstrando que sem aumentos dos montantes há redução das bolsas, e que reduzindo as bolsas
existentes não há aumento dos montantes.
A manutenção dos mesmos valores durante
6 anos é uma decisão política, com grandes
custos para os bolseiros e para a Ciência em
Portugal”, realça a ABIC.
$EXVRGDÀJXUDGHEROVHLUR
O Orçamento de Estado para 2009 já foi
apresentado, e inclui algumas das medidas
do Ciência 2007/8. Algumas têm merecido
a aprovação da ABIC, caso da celebração
de contratos de trabalho para 1000 doutoUDGRVDWpRÀQDOGDOHJLVODWXUD0DVWHPRV
sublinhado que este programa afecta apenas
os doutorados durante 5 anos, nada contribuindo para alterar a situação dos muitos
bolseiros não doutorados. Inauguram-se
novas formas de bolsas, como as de integração na investigação, mas não se prevê - mais
uma vez - a actualização dos montantes das
bolsas. O OE prevê a revisão dos regimes de
das carreiras docentes e de investigação,
mas não o dos bolseiros. Apesar do aumento orçamental do MCTES, são escassas as
medidas efectivas para melhorar a situação
concreta dos bolseiros, promover o emprego
FLHQWtÀFR WHUPLQDU R DEXVR GD ÀJXUD GH
bolseiro, e garantir que os bolseiros que
não estão em formação tenham contratos
de trabalho. “Está na altura dos bolseiros
se mobilizarem e realizarem formas de acção, exigindo a revisão anunciada do nosso
estatuto e voltando a exigir a actualização
dos montantes das bolsas. Não podemos
esperar para sempre, novo estatuto e auPHQWR GRV PRQWDQWHV QHVWD OHJLVODWXUDµ
alerta a ABIC.
JPO

especial

especial

As eleições aproximam-se… Que balanço fazer perante as medidas

Políticas que este ME/Governo
implementou na Educação Especial?
Foram muitas as políticas negativas
implementadas por este Governo no
que diz respeito à Educação e ao sistema educativo português: o aumento da
idade para a aposentação, o congelamento do tempo de serviço, a alteração
do diploma da gestão (onde impõe um
director “todo-poderoso”), a plurianualidade dos concursos, a imposição
de um ECD (com a hierarquização da
carreira, a avaliação do desempenho,
o aumento dos horários de trabalho e
da desregulação da profissão docente,
a diminuição das reduções de acordo
com a idade, a prova de ingresso …), o
aumento da precariedade e do desemprego na profissão docente, …, entre
muitas outras medidas igualmente
negativas.
Em termos mais específicos, as medidas no âmbito da Educação Especial
também foram muitas e muito negativas: a abertura dos lugares de quadro
de agrupamento (eliminando o único
quadro que garante a estabilidade – o
quadro de escola), o aumento do número de horas lectivas, o desrespeito
pela formação inicial nas colocações,
o desrespeito e falta de consideração
pelo trabalho a desenvolver na componente não lectiva de estabelecimento,
o desrespeito por este sector na aplicação das horas de componente não
lectiva de estabelecimento, ….
Fazendo uma breve reflexão sobre
as implicações das medidas negativas
que este ME/Governo tem vindo a
implementar na Educação Especial
é de referir que nos últimos 3 anos
houve uma diminuição drástica do
nº de alunos com NEE apoiados pelos
docentes de EE.
Na nossa zona sindical (Alentejo e
Algarve) houve uma redução de 40%
do ano lectivo 2005/06 para o ano
2006/07; 50% do ano lectivo 2006/07
para o ano 2007/08 e cerca de 65%
do ano lectivo 2007/08 para o ano
2008/09. Isto traduz-se numa perda
de mais de 2500 alunos para menos de
400 alunos.
No ano lectivo 2006/07 o ME impôs o
limite de 1,8% (máximo 2%) de taxa de
incidência de alunos com NEE independentemente da realidade existente em
cada uma das escolas.
Esta imposição conjugada com a
DSOLFDomRGD&ODVVLILFDomR,QWHUQDFLRQDOGH)XQFLRQDOLGDGH,QFDSDFLGDGH
H6D~GH &,) QRDQROHFWLYR
permitiu que mais alunos com NEE
IRVVHP UHWLUDGRV GR kPELWR GD ((.
Os dados recolhidos no final do ano

lectivo transacto, junto dos colegas
nas escolas, indicam uma redução
de cerca de 65% dos alunos com NEE
apoiadas no âmbito da EE no presente
ano lectivo.
O ME, com esta redução (quer pela
taxa de incidência quer pela aplicação
da CIF), conseguiu que o nº de alunos
sem apoio tenha diminuído porque o
ME ao não os considerar como alunos a
apoiar pela EE conseguiu uma redução
de cerca de 60%.
Os alunos curaram-se??? Deixaram de
WHU 1((""" 1®2 2V DOXQRV FRQWLQXDP

docentes na EE. Este ME não é “egoísta” e “dispara” em todas as direcções,
e num só mandato, tem vindo a destruir
a escola inclusiva que há algumas décadas o sistema educativo português
vinha a construir, com o esforço e empenho de todos os docentes. Mas também nenhum docente tem dúvidas
que esse é o objectivo: reduzindo o
nº de alunos que necessitam de apoio
QR kPELWR GD (( UHGX] WDPEpP
o nº de docentes necessários para
este sector de ensino. Efectivamente estes aspectos têm consequências

a ter NEE e a necessitar de apoio específico e individualizado mas como
agora já não são assim considerados,
vão estar nas salas do “regular” a
não conseguir acompanhar o ritmo de
aprendizagem dos seus colegas, integrados em turmas de 28/30 alunos, não
sendo possível aos docentes do ensino
regular um ensino individualizado e
coerente com as necessidades de cada
um dos seus alunos.
Estas pressões do ME têm consequências graves, também, ao nível do nº de

directas na diminuição dos custos com
a Educação concretizando a política
economicista que tanto caracteriza as
decisões políticas deste governo.
As medidas políticas que este ME/
Governo tem tomado na EE têm uma
intenção meramente economicista
mascarada por uma intensa propaganda política junto da opinião pública.
O descrédito que sucessivas políticas
governamentais (de onde se destaca a
actual) lançaram sobre a escola pública
e a campanha vergonhosa contra os
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direitos dos professores apelidando-os
de “privilégios” conseguiu que pais,
encarregados de educação e toda a
população em geral, olhasse para os
professores como uma classe que não
quer trabalhar, pondo em causa toda
a sua formação e empenho no seu trabalho pedagógico.
Por outro lado, um Governo que não
assume a Educação enquanto vector
fundamental de desenvolvimento social e reduz o défice público à custa do
congelamento das carreiras e o aumento dos anos para a aposentação, não é
XP*RYHUQRVpULR$(GXFDomRDRFRQtrário da Saúde, só terá repercussões
daqui a 10, 15 ou 20 anos e aí já estes
governantes não estarão à frente deste
3DtV HHVSHUHPRVTXHQmR SDUDGDUD
cara pelas políticas desastrosas que implementaram. Como nunca aprendemos
com a experiência dos outros países
vamos ter que passar pelas mesmas
angústias e necessidades que outros
estão a viver neste momento.
Considerando que estas medidas
levam-nos a crer que este ME/Governo parece não considerar a EE como
um sector básico para a prevenção de
problemas mais graves no futuro das
nossas crianças e jovens, a atitude é,
ainda mais, miserabilista.
O ME, com o DL nº 3/2008, veio publicitar que tínhamos, agora, uma verdadeira escola inclusiva porque todos
os alunos passavam a estar nas escolas
públicas. Já percebemos que mais
uma vez foi mera propaganda política
porque não é a segregar alguns alunos,
mesmo que estejam dentro dos muros
da escola pública, que a verdadeira
inclusão será uma realidade. E os pais
e encarregados de educação também
já o perceberam.
Não basta colocar os alunos com NEE

nas escolas públicas. São necessárias
condições reais para todos terem uma
efectiva aprendizagem e desenvolverem as suas capacidades.
As escolas públicas não têm os recursos humanos e materiais necessários
para uma boa e efectiva inclusão de
todos os alunos. Estas necessitam de
mais docentes, mais AAE, de outros
técnicos a trabalhar a tempo inteiro
(psicólogos, terapeutas da fala, …)
e de materiais e espaços adequados
para trabalhar pedagogicamente com
todos os alunos e em qualquer escola
do nosso país.
Um apoio educativo especializado
de qualidade na escola pública só se
consegue com:
- docentes com formação específica
e adequada (todos os docentes devem
aprender na sua formação inicial a
trabalhar com turmas heterogéneas,
a aplicar pedagogia diferenciada, …,
enfim, estratégias para trabalhar com
todos os alunos. Os docentes de EE
devem ter formação especializada mas
devem trabalhar de acordo com a sua
formação inicial, o que não se passa
neste momento com a criação dos quadros de EE (onde independentemente
da formação inicial dos docentes trabalham com alunos de todos os níveis
de ensino). Há especificidades de cada
nível de ensino que o docente de EE não
domina nem tem obrigação de dominar,
uma vez que é a sua formação inicial
que lhe dá a profissionalização para a
docência. O curso de especialização na
área da EE é um complemento importantíssimo à sua formação inicial, mas
o “ser professor” foi adquirido com a
sua formação de base;
DGHÀQLomRGRFRQWH~GRIXQFLRQDOHVSHFtÀFRGRVGRFHQWHVGH(( RWUDEDOKR
pedagógico é diferente do dos outros

docentes mas nunca foi preocupação
deste ME como podemos comprovar com
a sua inexistência no ECD);
- equipas transdisciplinares (mas
equipas à séria e a funcionarem seriamente onde se integram docentes,
psicólogos, terapeutas, assistentes
sociais e outros técnicos, …)
- AAE e tarefeiros (em nº suficiente
para acompanhar e colaborar com os
docentes)
- turmas reduzidas (o nº reduzido de
alunos por turma é benéfico para todos os intervenientes: para os alunos
com e sem NEE e para os docentes que
podem mais facilmente implementar
estratégias diferenciadas e individualizadas).
Este ano é ano de eleições… A luta
tem que se intensificar e os docentes
têm que exigir que estes governantes
avaliem as decisões tomadas, no âmbito da política educativa, durante o
seu mandato.
A luta é de toda a classe e os
docentes da Educação Especial têm
que unir forças com todos os outros
FROHJDV QDV HVFRODV H QD UXD  QmR
só pelas questões gerais mas também
pelas políticas que este governo impôs, defraudando muitas expectativas
de cidadãos que ainda confiaram nas
suas promessas. As promessas não
foram cumpridas, muito pelo contrário, agravaram, e muito, as condições
profissionais e pessoais dos docentes.
As eleições aproximam-se… qual
será a avaliação e a nota final de
mandato a dar a este ME/Governo???
Certamente, de tão negativa que é,
teríamos que criar uma nova menção
qualitativa para classificar tão desasWURVDDFomR4XLoi«5(3529$'2
Ana Simões

$&25'2&20(5&,$/
Entre o SPZS e o CAA – Centro auditivo do Alentejo, Lda.,
com sede na Rua Humberto Delgado, 2 r/c Dt.º – Horta das Figueiras, Évora,
na comercialização de Próteses auditivas, acessórios, equipamentos
complementares e realização de exames complementares de diagnóstico
na área da Audiologia e da Audioprotesia.

PRODUTOS:

6(59,d26

Próteses auditivas:

-

-

Desconto de 20%, se efectuado o pagamento na totalidade e a pronto.

-

Desconto de 10%, se efectuado o pagamento de 50% do valor total no acto
da aquisição e, o pagamento dos restantes 50% ser efectuado de uma a seis
mensalidades consecutivas.
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Área de
diagnóstico: 50%

-

Área de
Audioprotesia: 5%

actual

A luta dos professores
e os equívocos de Lurdes Rodrigues
*O que à ministra Lurdes Rodrigues
lembra, já aos Professores e à sua mais
representativa organização sindical, a
FENPROF, esqueceu, pelo que se torna
necessário tecer alguns comentários face
DR TXH DÀUPRX D PLQLVWUD HP UHVSRVWD
a uma questão que lhe foi colocada em
entrevista recentemente publicada Diz a
ministra, a propósito da manifestação nacional convocada para dia 8 de Novembro e
das posições da FENPROF sobre a avaliação
de desempenho, que espera da “FENPROF
sentido de responsabilidade, coerência e
também alguma lealdade. Eu não ponho a
minha assinatura em qualquer papel, nem
a ponho para a mandar apagar amanhã.
Quando assumo compromissos, assumo
mesmo compromissos.”

actual

As escolas vivem, hoje, uma verdadeira
tormenta com os primeiros procedimentos
relativos à avaliação de desempenho a
serem desencadeados. A maior parte apenas iniciou a aprovação dos instrumentos
internos e, em algumas, está em curso a
À[DomRGRVREMHFWLYRVLQGLYLGXDLV7RGDYLDR
ambiente que se sente é já de “sufoco”, de
falta de tempo para o desempenho por causa
GDDYDOLDomRGRGLWRGHFRQÁLWXDOLGDGHSRU
vezes já perfeitamente instalada.
Mas, como diria o povo, ainda a procissão
vai no adro... Na verdade, para além destes
primeiros procedimentos, faltam, depois,
as observações de aulas, a elaboração dos
portefólios e/ou de outros instrumentos
internos de avaliação, o preenchimento
GHÀFKDVHJUHOKDVDOJXPDVLQÀQGiYHLVD
disparatada tabela de resultados escolares
(Entrevista à revista Visão para que sejam comparados, as entrevistas
de 16/10/2008) com os avaliadores, as reuniões das comisV}HVHGHSDUWDPHQWRVDVFODVVLÀFDo}HVD
Pois bem, a Ministra da Educação desta vez aplicação das quotas.... ou seja, se, neste
não se enganou, a FENPROF, com sentido DQR OHFWLYR R SURFHVVR IRU DWp DR ÀP R
de responsabilidade, coerência e também bom desempenho dos docentes e o normal
muita lealdade, não deixará de fazer o que funcionamento das escolas serão duramenGHYH VHU IHLWR 6y TXH SHQVR TXH /XUGHV te afectados com grande prejuízo para as
Rodrigues sabe isso, a lealdade de que fala aprendizagens dos alunos.
a FENPROF deve-a aos Professores e assumiSe, ao longo de um ano inteiro, este prola-á. *E se, de avaliação do desempenho cesso seria muito complicado de levar até ao
se falar, coerência é o que a FENPROF não ÀP RTXHFRQÀUPDDVSUHYLV}HVGD)(1352)
deixará de ter, pois não se limitará a defen- “... o modelo de avaliação preconizado
der a eventual suspensão da sua aplicação, pelo ME, a aplicar-se, introduzirá focos
uma vez que quer destruir o modelo imposto de instabilidade nas escolas, aumentando
pelo ME*. A Ministra da Educação sabe disto, a sua instabilidade...”), imaginemos que
ou não tivesse ouvido a declaração da Pla- teria de ser aplicado em apenas 3 meses
taforma Sindical dos Professores, lida à sua (por exemplo, de Outubro a Dezembro...).
frente, por mim, no dia 17 de Abril (data de Admitamos agora que, como pretendia o
assinatura do Memorando de Entendimento): ME, esses três meses teriam sido Abril, Maio
“*...os pressupostos base do desbloqueio e Junho, isto, é, os últimos do ano lectivo
GDDFWXDOVLWXDomRGHSURIXQGRFRQÁLWRHP transacto... Que teria acontecido aos pronada alteram as divergência de fundo que as IHVVRUHV"&RPRWHULDVLGRRÀQDOGHDQRGRV
organizações sindicais mantêm sobre.../...o alunos portugueses? O que teria acontecido
modelo de avaliação do desempenho que se à Escola Pública? Sim, à Escola Pública, pois
considera injusto, burocrático, incoerente, é dessa que falamos...
desadequado e inaplicável.../... estas são
A Escola Pública, que é frequentada pelos
razões para que, apesar do entendimento ÀOKRVGRVWUDEDOKDGRUHVHHPTXHWUDEDOKD
agora encontrado, os professores continuem a esmagadora maioria dos docentes, teria
a lutar...*”.
entrado em colapso, os alunos teriam sido
Tal como a Senhora Ministra, que não colo- prejudicados, em alguns casos irremediaca a sua assinatura em qualquer papel nem velmente, os professores teriam sido muito
a manda apagar no dia seguinte, também prejudicados.
os dirigentes da FENPROF assim agem. De
Nestes, haveria despedimento de confacto, a assinatura foi colocada num papel tratados e, este ano, no grande grupo dos
que incluía o Memorando de Entendimento, docentes dos quadros, teríamos perdas de
por terem sido assumidas, pelos Sindicatos, dois anos de serviço, devido aos efeitos
e pela FENPROF em particular, as suas res- previstos da avaliação... Quanto ao regime
ponsabilidades. Senão vejamos:
de avaliação, manter-se-ia em vigor sem
Ambiente de “sufoco” nas escolas
TXHÀFDVVHSUHYLVWRTXDOTXHUSHUtRGRSDUD

a sua alteração.

A assinatura do Memorando de Entendimentonão visou caucionar o modelo de
avaliação
É fácil perceber, e a FENPROF nunca o
escondeu, que a assinatura do
Memorando de Entendimento não visou
caucionar o modelo de avaliação; só por
PiIpVHSRGHDÀUPDURFRQWUiULR$DVVLnatura, em 17 de Abril, do Memorando de
Entendimento, foi, talvez, a decisão mais
difícil de tomar, eventualmente a menos
simpática (apesar de legitimada por 82%
dos professores que participaram no Dia D),
mas a única que, responsavelmente, poderia
ser tomada. É que os Sindicatos não podem
deixar de assumir as suas responsabilidades
perante os Professores, perante a Escola
Pública e perante a Sociedade.
Fizeram-no e bem. Orgulho-me de ter
VHQWLGR R SHVR GH XPD FODVVH SURÀVVLRQDO
naquele momento e de ter assumido, com
responsabilidade, a sua representação. Se
isso não tem acontecido em que situação
estaríamos agora? Ninguém sabe e esse é o
problema. Os professores perguntar-se-iam
sobre a utilidade de organizações que se teriam revelado incapazes de parar o tremendo
disparate que se abatia sobre as escolas.
0DVDGPLWDPRVFRPRDOJXQVDÀUPDPTXH
a Ministra teria caído (o que duvido; penso, mesmo, que estaria hoje reforçada...)
TXH JDQKDYDP RV SRUWXJXHVHV FRP LVVR"
8PDFDUDPDLVVLPSiWLFD"7DOYH]PDVLVVR
aconteceu na Saúde e que mudanças trou[H" 4XDQWRV FHQWURV GH VD~GH UHDEULUDP"
Quantas maternidades voltaram a funcionar?
Que vantagens tiveram os trabalhadores do
sector no que respeita às suas carreiras,
aos horários de trabalho, ao emprego ou
FRQGLo}HVWUDEDOKR"1HQKXPDV
*A luta está aí de novo*, e continua já em
8 de Novembro, com todos aqueles (e são a
PDLRULD  TXH DLQGD QmR GHVLVWLUDP$OJXQV
decidiram manifestar-se, também contra os
Sindicatos e chegaram a marcar data.
Estão no seu direito, claro, mas o serviço
que prestam não é, de forma alguma, aos
Professores. Estou convencido que Lurdes
Rodrigues agradecerá e continuará, nas
entrevistas seguintes, a atacar os Sindicatos
ou, também ela, a tentar denegrir a sua
imagem.

Mário Nogueira
Secretário-Geral da FENPROF

Intervir . 31

