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

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores, mesmo
quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito de sintetizar
ou não publicar quaisquer artigos, em função do espaço disponível,
e toma à sua responsabilidade a colocação de títulos e subtítulos.
Os artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores.
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A crise e os milhões
SECTOR FINANCEIRO
Os resultados dos cinco maiores bancos
a operar em Portugal são elucidativos de
que a crise não é para todos. Nos três
primeiros meses do ano de 2009, ano
marcado pela maior crise económica
dos últimos 35 anos, cinco instituições
bancárias tiveram lucros de 533,35
milhões de euros, qualquer coisa como
5,9 milhões de euros/dia.

Aos lucros alcançados no 1º trimestre de 2009, devemos juntar 9.260,1
milhões de euros que estes grupos
financeiros acumularam ao longo da
governação PS\Sócrates, ou seja,
desde 2005.
O papel essencial que o sistema
financeiro desempenha em qualquer
economia, aquele que resulta da sua
função de canalizar poupança para o
investimento no sistema produtivo,
está completamente subvertido.
Os milhões de lucros apresentados
pelos maiores grupos do sector financeiro só são possíveis, no actual cenário de crise e falta de crédito para
generalidade dos agentes económicos,
devido às opções e às prioridades
destas instituições sendo conseguidos à custa dos portugueses através
do aumento do preço dos serviços,
como fica demonstrado nas margens
impostas nos créditos à habitação ou
ao investimento e ao apoio à actividade produtiva. A CGD, que é um banco
público, para além de não praticar
qualquer discriminação positiva para
os seus clientes no âmbito do acesso
e condições de crédito (o que constituiria uma maneira de intervir na
regulação da concessão de crédito
em Portugal) adopta para com outras
instituições financeiras o papel de
salvaguarda e garante da estabilidade financeira destes. A intervenção
do BPN é um exemplo disso mesmo.
Tal facto comprova que, por um lado,
havendo vontade política, a CGD pode
desempenhar um papel activo de regulação do mercado financeiro. Porém

lutas

tal vontade política mais uma vez se
manifesta no sentido da protecção dos
interesses do grande capital e não na
maioria dos portugueses e do interesse
nacional.

Como a CGTP-IN já propôs, é necessário criar um regime de crédito bonificado à habitação dirigido para apoiar
as famílias de menos rendimentos, sem
prejuízo de a banca dever baixar as

margens financeiras, de modo a aliviar
os encargos com os empréstimos à
habitação e não medidas cujo o único
impacto que têm é o adiar da difícil
situação de milhares de famílias.
SECTOR NÃO FINANCEIRO

com a conivência e suporte do governo, fazem recair sobre os portugueses
facturas cada vez mais elevadas pelo
acesso a estes bens essenciais.

POR UMA JUSTA REPARTIÇÃO DA RIQUEZA
Dados revelados recentemente pelo
EUROSTAT indicam que Portugal continua a ser o país da UE com maior
desigualdade na distribuição do rendimento, sendo que os 20% mais ricos
recebem 6,5 vezes mais que os 20%
mais pobres, enquanto que a média
na UE é inferior a 5 vezes.
A acumulação de lucros fabulosos,
que só nos três primeiros meses de
2009 ultrapassam os mil milhões de
euros para um conjunto de 12 grupos
económicos e financeiros, aliados
ao record europeu da desigualdade,
traduzem o crescente desequilibro
na repartição da riqueza criada em
Portugal.

No que concerne às empresas do
sector não financeiro, nomeadamente
aquelas que desempenham actividades
essenciais, como a produção e distribuição de electricidade, combustíveis,
ou telecomunicações, os resultados
financeiros agora anunciados, que revelam 511,4 milhões de euros de lucro,
não podem ser dissociados dos preços
que os portugueses pagam pelo acesso
a estes bens e serviços.

Comparando os valores pagos pelos
portugueses e aqueles que em média
se pagam na UE, verificamos uma
enorme disparidade que se traduz no
agravamento do preço destes bens e
serviços, havendo casos em que o valor
pago chega a ser superior em mais de
50%, como é o caso da electricidade.
Considerando o preço pago sem impostos, ou seja, aquele que contribui
directamente para os escandalosos
lucros que a EDP vem apresentando,
o mesmo se passando com as telecomunicações e os combustíveis, que
apresentam resultados financeiros
extraordinários ao mesmo tempo que,

Para a CGTP-IN, a situação económico-social com que o país se depara
vem reforçar não só a necessidade de
valorização do trabalho e dos salários,
como a imperiosa alteração do modelo
desenvolvimento para a produção de
bens transaccionáveis e um sector
produtivo que incorpore um alto valor
acrescentado. A luta por tais objectivos, bem patente nas acções de 13 de
Março, no 1º de Maio e em Madrid a 14
de Maio, é exemplo da determinação de
milhares e milhares de trabalhadores
pela mudança de políticas, por um país
mais justo!
DIF/CGTP-IN
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habilitação profissional para a docência
nos grupos de recrutamento da Educação Especial.

Indice de

Legislação

Reduções da componente lectiva pelo
exercício dos cargos previstos no DL n.º
75/2008, de 22 de Abril.

Cria a Escola Portuguesa de Díli - Centro de Ensino e Língua Portuguesa

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Decreto-Lei n.º 48/2009, DR
n.º 37, Série I de 2009-02-23

Decreto-Lei n.º 51/2009, DR
n.º 41, Série I, de 2009-02-09

Segunda alteração ao DL n.º 20/2006,
de 31 de Janeiro – Regime jurídico de
selecção e recrutamento do pessoal docente da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário e da Educação
Especial.

Ministério da Educação – Gabinete
da Ministra

Despacho 8065/2009, DR n.º
56, Série II, de 2009-03-20

Escolas consideradas prioritárias para
efeitos de atribuição de recursos no âmbito dos diversos projectos do ME. Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP 2)

Decreto-Lei n.º 75/008, D.R. Ministério da Educação
Portaria n.º 303/2009, DR n.º
n.º 79, Série I de 2008.04.22
Aprova o regime de autonomia, admi- 58, Série I, de 2009-03-24

nistração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário

Ministério da Educação

Estabelece medidas excepcionais para
suprir a carência de pessoal docente com
habilitação profissional, legalmente exigida, para o grupo de recrutamento de
Espanhol.

Portaria n.º 212/2009, DR n.º
Ministério da Educação – Gabinete
37, Série I de 2009-02-23
Identifica os requisitos que conferem

Despacho n.º 9744/2009, DR
n.º 69, Série II, de 2009-04-08

Ministério da Educação

Ministério da Educação

Ministério da Educação

ção

Decreto-Lei n.º 89/2009, DR
n.º 70, Série I, de 2009-04-09

Regulamenta a protecção a protecção
na parentalidade, no âmbito da eventualidade de maternidade, paternidade e
adopção, dos trabalhadores que exercem
funções públicas integrados no regime de
protecção social convergente.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Decreto-Lei n.º 91/2009, DR
n.º 70, Série I, de 2009-04-09

Regime jurídico de protecção social na
parentalidade. Revoga o DL n.º 154/88,
de 29 de Abril, e o DL n.º 105/2008, de
25 de Junho.

Assembleia da República

Resolução da AR n.º 37/2009,
DR n.º 92, Série I de 2009-0513

Eleição do Presidente do Conselho Nacional de Educação.

Assembleia da República

Resolução da AR n.º 38/2009,
DR n.º 92, Série I de 2009-0513

do Secretário de Estado da Educa-

Eleição dos representantes dos Grupos
Parlamentares no Conselho Nacional de
Educação.

• 30 de Maio — Grande manifestação em
Lisboa — Marcha da Força da Razão dos
Professores.
Depois de todas estas iniciativas, continuarão as acções de cada sindicato, visto não
haver, qualquer acção em comum. Assim, a
partir de Junho, a Fenprof e seus sindicatos,
nomeadamente o SPZS, continuam com a
sua acção reivindicativa, nomeadamente :
• Entrega de um documento de protesto
para apresentar juntamente com a autoavaliação.
• 16 de Junho — Elaboração e divulgação
do Livro Negro das Políticas Educativas
do actual Governo.
• Entrega do Postal sobre a Gestão — Acção
junto à residência do 1º Ministro.
• Carta Reivindicativa — Será a primeira
acção a desenvolver em Setembro que servirá ainda para as reuniões com os partidos

políticos em Agosto.
Deste modo, a FENPROF/SPZS levará por
diante todas estas iniciativas que considera
extremamente importantes como formas de
protesto contra as políticas educativas deste
governo, pretendendo que sejam alcançados
os objectivos dos Professores/Educadores
Portugueses.
Apela-se aos Professores/Educadores que se
juntem às reivindicações da Fenprof e seus
sindicatos, contamos com todos para rejeitar
esta política educativa e lutar pela dignificação e valorização da profissão, pela qualidade
educativa da Escola Pública e pela criação de
condições de trabalho propiciadoras das boas
aprendizagens dos alunos.
Individualmente cada Professor/Educador
poderá também manifestar o seu desagrado
por todas estas políticas lesivas na Educação,
quando exercer o seu dever cívico.

Curtas
30 de Maio e depois?
A Plataforma Sindical dos Professores, após
ter promovido a semana de consulta aos
Professores/Educadores, constatou a continuidade de grande insatisfação e profunda
indignação por parte destes que continua a
sentir-se nas escolas; decidiu, após auscultação, que é altura de voltar á rua expressando
o seu protesto pelas políticas educativas do
governo através de:
• 20 de Maio — Entrega de abaixo-assinado
sobre a negociação e a suspensão da
avaliação.
• 26 de Maio — Greve/ paralisação, 8h30 às
10h30 , dois tempos lectivos, nas escolas,
com forte presença de luto, através de
panos e vestuário pretos.
As aulas recomeçam às 10h30.
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A luta não pode parar
A poucos dias de terminar o ano lectivo e tendo já começado a contagem
decrescente para os dias finais desta legislatura, é altura de começarmos um
balanço, mesmo que breve, do que foram os traços mais marcantes deste
Governo, principalmente na área da Educação e da luta dos professores em
torno da defesa dos seus direitos.
A nível da Educação, podemos dizer que o cerne do problema é o ECD que o
ME impôs aos professores e que estes rapidamente chamaram de ECD do ME,
por não se reverem nele. Este diploma foi rapidamente acompanhado de mais
alguns que serviram para aprofundar a descaracterização da Escola Pública:
o diploma da Gestão, que visa acabar com o que resta da democracia nas
Escolas, pondo nas mãos de um só indivíduo todas as decisões; o diploma dos
concursos, que mais não é do que a preparação do terreno que irá possibilitar
os despedimentos docentes; a divisão da Carreira em duas categorias artificiais,
a pretexto de melhorar e dinamizar a organização das escolas; a Avaliação de
Desempenho, que supostamente visa distinguir os bons dos maus profissionais
e premiar a excelência, mas que, de facto, está a envenenar as relações entre
professores; os horários de trabalho desumanos que apareceram em muitas
escolas, deixando os professores “à beira de um ataque de nervos”...
A tudo isto os professores têm resistido, individual e colectivamente; a luta
contra o modelo de avaliação atingiu o ponto máximo na recusa da entrega
dos objectivos individuais; por todo o país milhares de professores recusaram
participar na farsa em que se transformou esta avaliação, tendo o ME sido
derrotado em toda a linha. Esta é a grande derrota política deste Governo e
do seu Ministério dito da Educação: um diploma publicado a 10 de Janeiro
de 2008 e que devia entrar em vigor no dia seguinte ainda não foi aplicado,
tendo sido “simplificado” duas vezes. O que está neste momento no terreno,
o Simplex 2, é a prova final do que sempre se afirmou: este modelo de avaliação de desempenho não serve e não se consegue aplicar sem parar toda a
actividade pedagógica das escolas.
A luta dos professores não pode ficar por aqui, já que os objectivos ainda
não foram totalmente alcançados: ela terminará no dia em que esta política
de destruição da Escola Pública seja invertida e os professores se revejam no
ECD. Até lá é preciso resistir e continuar a lutar; na Escola e na rua.
A frente jurídica, ao contrário do que alguns recentes candidatos a “caudilhos” acusam os sindicatos, nunca foi descurada; os sindicatos da Fenprof
sempre viram a acção dos Tribunais e do Provedor de Justiça como um meio
de resolver algumas das gravíssimas injustiças criadas pelo ME e pelo Governo
e desde muito cedo recorreram a pareceres jurídicos para sustentar a sua
argumentação; sempre apoiaram os seus sócios, e não só, na interposição de
acções contra os desmandos dos pequenos tiranetes que florescem por algumas
escolas, DRE e ME. Não aceitamos é enveredar pela via da judicialização da
política, o que certamente seria do agrado de alguns, mas que acabaria por
trazer ainda mais incertezas e perigos à nossa luta.
O ano lectivo está a terminar, mas é imperioso que deixemos um último aviso
a este Governo e um primeiro ao próximo: os professores não desistirão de
lutar pelos seus direitos e pelo que consideram justo para a sua profissão; por
isso estarão em massa nos protestos de Maio: na greve de 26 e na Marcha de
30 de Maio. Até vencerem.

Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS
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Combater a crise: Mudar de rumo, emprego com direitos

150 000 manifestaram-se em Madrid
Beja

FENPROF subscreveu Manifesto conjunto om as restantes Federações de
Educação.
Foi um dos lemas da
grandiosa EuroManifestação realizada
em Madrid, na Plaza
Colón, no dia 14 de
Maio, convocada
pela Confederação Europeia dos
Sindicatos (CES).
Este foi o 1º de 3 dias
de luta (dia 15 em Bruxelas e dia 16 em
Berlim e Praga).
As diversas organizações sindicais
representadas (FENPROF, FNE, CCOO
e FETE-UGT) pelos seus trabalhadores
pretenderam evidenciar que o combate
da crise passa, também, pela
defesa de um emprego
de qualidade e com
direitos e que as políticas neoliberais,
pelo contrário, em
vez de a debelarem,
acentuaram-na,
com reflexos claros
na diminuição do
emprego, na sua
precarização, nos
baixos salários, na
perda do poder de
compra e na perda
de direitos sociais
fundamentais, que representam claras regressões civilizacionais.
As várias organizações sindicais de
Educação representadas afirmaram a
ideia de que as pessoas têm que estar em
primeiro lugar, reivindicando a humanização das políticas e exigindo um compromisso social na Europa que passe por
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um maior investimento na Educação e na
formação ao longo da vida, na melhoria e
criação de infra-estruturas, manutenção
do emprego docente, garantia de uma
direcção e gestão democráticas das
escolas e o reforço dos apoios sociais às
famílias com crianças em idade escolar
e em situações de instabilidade social
e laboral, combatendo
o velho dogma de que
o mercado resolverá os
seus problemas, pois,
até agora, nada se resolveu por si só.
Pugnaram,
também, pela defesa
de políticas justas,
equitativas, comprometidas com a
defesa dos serviços
públicos e de uma
educação de qualidade que reconheça
e dignifique os/as docentes
e que, num contexto global, ajude a
restabelecer e a melhorar o modelo
económico e social.
Reforçou-se a necessidade de concentrar esforços para atingir os objectivos de desenvolvimento do milénio e
da campanha mundial pela Educação
que se consubstancia em
conseguir uma Educação
Pública de Qualidade
para Todos em 2015.
Entre os 1000 activistas da comissão da
CGTP – IN o SPZS /
FENPROF fez-se representar na Manifestação de Madrid
onde participaram
mais de 150 mil trabalhadores.

lutas

lutas
26 de Maio de 2009 das 8h00 às 10h30

POR OUTRA POLÍTICA EDUCATIVA QUE DIGNIFIQUE E
VALORIZE OS DOCENTES E A ESCOLA PÚBLICA

lutas

Pré-aviso de greve

Os Professores e Educadores Portugueses desenvolvem uma
forte luta contra o rumo de políticas educativas que têm
contribuído fortemente para desvalorizar a profissão e os
profissionais docentes e, simultaneamente, atentam contra
a organização e o funcionamento da Escola Pública, pondo
em risco a qualidade das suas respostas.
Por essa razão, os professores e educadores têm reclamado
outra política e, nesse sentido, promovido grandes acções
de luta, mas, também, apresentado propostas concretas que
visam dar resposta aos principais problemas da Educação,
das Escolas e dos Docentes.
Assumindo uma atitude de arrogância política e uma postura anti-negocial, o Ministério da Educação inviabilizou a
procura de consensos, impondo as suas soluções nas mais
diversas matérias, designadamente no âmbito do Estatuto
da Carreira Docente.
No momento em que se aproxima o final de mais um ano
lectivo, coincidindo com o período final da Legislatura,
os professores e educadores portugueses consideram indispensável, uma vez mais, promover acções pelas quais
manifestam:
– O seu mais veemente desacordo face às actuais políticas
educativas;
– O seu mais forte repúdio pelo comportamento antidemocrático do ME, particularmente no que respeita à negociação;
– A sua exigência de profunda revisão do ECD, nomeadamente através da eliminação da divisão da carreira, da
substituição do modelo de avaliação e das suas quotas, da
revogação da prova de ingresso, entre outros aspectos que
têm sido reivindicados pelos Sindicatos de Professores;
– A necessidade de, para o futuro, serem tomadas medidas
que, resultando de uma política diferente, mereçam um
amplo consenso de toda a comunidade, em particular dos
professores que nela assumem um papel de destaque.
Com estes objectivos, a Federação Nacional dos Professores (FENPROF), nos termos da lei, apresenta este Pré-Aviso
e convoca uma Greve Nacional para o dia 26 de Maio de
2009, entre as 8.00 horas e as 10.30 horas, abrangendo
todos os docentes de todos os níveis de educação e de ensino,
com excepção do ensino superior. Para os efeitos legais, caso
os membros dos órgãos de gestão, usando os seus direitos,
adiram à greve agora convocada, ficará responsabilizado
pela segurança do edifício e de todas as pessoas que nele
permaneçam o docente do quadro de nomeação definitiva
mais antigo da escola que não se encontre em greve.
Lisboa, 12 de Maio de 2009
O Secretariado Nacional da FENPROF
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Lei de Vínculos Carreiras e Remunerações
(LVCR) e Regime de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas (RCTFP)
A Lei nº 12-A/2008, de 27/2 (LVCR),
vem definir e regular os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações
dos trabalhadores que exercem funções
públicas.
Complementarmente, vem definir e
alterar, unilateralmente, a relação jurídica de emprego até agora aplicada na
Administração Pública.
Assim, a aplicação deste novo quadro
legal, excepcionando os sectores/ serviços expressos no artigo 10º, (Forças
Armadas; Segurança Pública; Investigação Criminal; Inspecção; Informações de
Segurança e Representação Externa do
Estado), altera, sem outras formalidades,
o vínculo dos restantes funcionários públicos que passam, automaticamente, da
nomeação definitiva para a modalidade
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, regido pela Lei nº 59/2008,
de 11/9 e que entrou em vigor no dia 1
de Janeiro de 2009.
A cessação do vínculo de nomeação
definitiva é consequência da criação
deste novo e lesivo quadro legal que,
mais uma vez, é dirigido aos funcionários da Administração Pública, contribuindo para o aumento da instabilidade
e da precariedade laboral, promovendo
novas formas facilitadoras de despedimento: por justa causa; por extinção do
posto de trabalho; por inadaptação; por
reestruturação de serviços; por processo
disciplinar; pelo não cumprimento dos
objectivos em processo de avaliação; por
indisponibilidade orçamental…
Os, então Quadros de Pessoal, transformam-se em Mapas de Pessoal por
Órgão ou serviço e a gestão dos recursos
humanos é feita em função desses mapas
e do cabimento orçamental.
Num âmbito mais alargado, este novo
regime (LVCR) vem juntar-se ao já vasto quadro legislativo imposto por este
governo, aos funcionários públicos, à
sua revelia e dos Sindicatos que os representam.
A Lei de VCR, configura, nesta perspectiva, uma nova administração Pública, longe do preceituado na Constituição da República e que se enquadra
numa determinada visão de Sociedade
e de Política, destruidora do direito
constitucional à estabilidade de emprego e à função pública; do princípio
da igualdade; da segurança jurídica e
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de confiança, por afectarem as legítimas expectativas dos trabalhadores
da Administração Pública pela perda
do vínculo jurídico de direito público
obtido através da nomeação.
Neste contexto, um grupo de 29 Deputados Parlamentares do PCP, do BE, do
PEV, do PSD e do PS requereu ao Tribunal
Constitucional, (Petição nº 493/X/3ª),
que seja apreciada e declarada a inconstitucionalidade das normas de alguns
artigos da Lei nº 12-A/2008, nomeadamente o constante no nº 4 do artigo 88º
(alteração do vínculo).

ao Secretário de Estado da Educação,
de “Impugnação do acto de transição de
modalidade de constituição da relação
jurídica de emprego público” e que já
foi largamente utilizada pelos Professores e Educadores que foram sendo notificados, pelas escolas, individualmente ou
através de afixação de listas nominativas,
dando conhecimento da alteração do seu
vínculo de nomeação definitiva para contrato de trabalho por tempo indeterminado, independentemente de existir um
diploma legal específico, regulamentador
da função docente – Estatuto da Carreira

A comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos liberdades e Garantias da
assembleia da República, já remeteu,
em 23 de Abril, à Frente Comum de
Sindicatos da Administração Pública e
Federação Nacional dos Sindicatos da
Administração Pública, o relatório final
referente à Petição, onde conclui “existir
fundamento para o pedido de fiscalização
abstracta sucessiva da constitucionalidade da norma do nº 4 do art.º 88º, no
que concerne à conversão ope legis e de
forma unilateral da nomeação definitiva
dos funcionários públicos para o contrato
por tempo indeterminado”.
Por outro lado, como forma de luta,
no que diz respeito aos Professores e
Educadores, a Fenprof e os seus Sindicatos, divulgaram informação sobre esta
matéria e os seus Gabinetes Jurídicos
colocaram à disposição dos docentes,
uma minuta de requerimento dirigido

Docente – que prevalece sobre a norma
geral do RCTFP.
Neste quadro de forte contestação
face às ilegalidades, que nesta matéria,
são acometidas aos docentes, o SPZS
congratula-se com o recuo feito pelo
governo, ao dirigir às escolas, através das
suas Direcções Regionais de Educação,
orientações no sentido de suspenderem
e/ou corrigirem os actos administrativos
conducentes à alteração do vínculo dos
docentes.
Neste quadro de contínuos ataques
aos trabalhadores portugueses, os Professores e Educadores não podem parar
a contestação contra as políticas deste
Governo;
LUTAR TEM QUE CONTINUAR A SER A
NOSSA PALAVRA DE ORDEM!
LUTAR TEM QUE CONTINUAR A SER A
NOSSA ATITUDE!

lutas
Com a divulgação da Carta Aberta ao Primeiro Ministro

lutas

Professores iniciaram novo processo de lutas
Através de Carta Aberta, agora divulgada (12/05(2009), a Plataforma Sindical dos Professores responsabiliza o
Primeiro-Ministro Português por nunca
se ter disponibilizado para assumir as
responsabilidades políticas inerentes ao
chefe de um governo que decidiu entrar
em rota de colisão com os professores,
provocando momentos de forte tensão
que atingiram o ambiente e o normal
funcionamento das escolas portuguesas.
Apesar de insistentes solicitações para
que se realizasse uma reunião, designadamente nos momentos de maior crispação,
que poderia ter sido importante para a
clarificação de situações e, mesmo, aliviar
a tensão existente, o Primeiro-Ministro
decidiu alhear-se do problema ou, por
vezes, contribuir para que se agravasse a
crise, reforçando os motivos da indignação
dos docentes.
A divulgação desta Carta Aberta marca o
início de um novo período em que as lutas
dos docentes voltarão a ser relevantes e
têm por objectivos:
- Protestar, em final de ano lectivo e,
também, de Legislatura, pelo rumo que

foi dado a uma política educativa que,
ao longo de quatro anos, desvalorizou os
docentes e o seu exercício profissional e
dificultou, ainda mais, o papel da Escola
Pública;
- Influenciar o processo de revisão do
Estatuto da Carreira Docente, que ainda não terminou, e no qual o ME se tem
mantido intransigente em relação aos
aspectos essenciais desse estatuto;
- Reforçar a exigência de suspensão, este
ano, do processo de avaliação, bem como
o início de negociações com vista à sua
urgente substituição;
- Evidenciar junto dos futuros governantes, bem como de quantos terão
influência na definição das futuras políticas educativas, nomeadamente através
da sua representação parlamentar, as
preocupações dos docentes em relação
à Educação, as suas propostas e a sua
disponibilidade para se envolverem na
resolução dos problemas mais graves que
afectam este importantíssimo sector da
vida nacional.
A Plataforma Sindical dos Professores
reafirma que a Educação não é coutada

CARTA ABERTA
AO PRIMEIRO-MINISTRO
DE PORTUGAL

a Plataforma Sindical dos Professores, apesar
dos insistentes pedidos formulados. Se tal
tivesse acontecido, poderia, em momentos de
maior crispação, ter contribuído para aliviar a
tensão existente e devolver a tranquilidade necessária aos processos negociais e à resolução
dos problemas, com reflexos positivos para as
escolas… mas não quis, V.ª Ex.ª, assumir essa
responsabilidade política.
A par de todas as medidas que tanto desvalorizaram a profissão docente e as escolas,
o desrespeito que os responsáveis do ME e
do Governo revelaram pelos docentes e suas
organizações sindicais contribuiu, igualmente
e de forma indelével, para a escalada de degradação do próprio relacionamento institucional, inviabilizando a construção de consensos
e de compromissos políticos tão necessários
à Educação. Situação que, aliás, continua a
verificar-se.

Senhor Primeiro-Ministro,
Ao longo da Legislatura, cujo final se aproxima, os professores e educadores portugueses
pugnaram e lutaram pela dignificação e
valorização da sua profissão, pela qualidade
educativa da Escola Pública e pela criação de
condições de trabalho propiciadoras das boas
aprendizagens dos alunos.
Insensível e, muitas vezes, indiferente às
preocupações e propostas fundamentadas dos
professores, apresentadas pelas suas organizações sindicais, o Governo desvalorizou grandes
acções de protesto e exigência realizadas e,
na mesa das negociações, ignorou as propostas
sindicais, em tudo o que é fundamental, assumindo uma atitude de grande inflexibilidade
negocial e arrogância política.
Mas, para além de um posicionamento contrário ao diálogo e à concertação, o Governo
optou por intoxicar a opinião pública, pondo
em causa o brio profissional dos docentes, a
dedicação e a isenção do exercício funcional
destes profissionais. Desvalorizou os docentes, contribuindo para a fragilização da sua
autoridade, enquanto educadores, através
de medidas e de um discurso que potenciam
situações de indisciplina e violência.
Lamenta-se que, ao longo da Legislatura, o
Senhor Primeiro-Ministro não tivesse recebido

Senhor Primeiro-Ministro,
Entre outros diplomas legais que o Governo
aprovou e impôs, o Estatuto da Carreira Docente constitui um dos instrumentos que mais
contribuem para a deterioração das condições
de trabalho e de exercício profissional, com
implicações negativas na organização e funcionamento das escolas e nas aprendizagens
dos alunos.
Teria sido fundamental e de elevado interesse público que o Ministério da Educação, no
âmbito do processo de revisão iniciado em

de nenhum Governo, como de nenhum
partido político, ainda que alcance maioria
absoluta, pelo que deverá sempre envolver
toda a comunidade educativa no debate,
na reflexão, na decisão e na concretização
das soluções encontradas. Obviamente,
os professores têm, nesse processo, um
papel de grande destaque que deverá ser
valorizado e respeitado, ao contrário do
que tem acontecido.
Manifestação Nacional
a 30 de Maio

Não há duas sem três, e os Professores
regressão a Lisboa outra vez! É com este
espírito que os professores começam a
mobilizar-se para, em 30 de Maio, realizarem a Marcha da Força da sua Razão.
Uma força que tarda em impor-se perante
a força e a arrogância da actual maioria
absoluta, mas que, como sempre acontece,
impor-se-á porque os professores têm razão
e ter razão é começar a ganhar o futuro.
Neste dia, a partir das 15 horas, os professores desfilarão do Largo do Marquês de
Pombal para os Restauradores.

Janeiro de 2009, tivesse aproveitado para
alterar alguns dos aspectos que merecem
maior contestação e mais contribuem para
o clima de grande insatisfação e desmotivação que se mantém muito vivo nas escolas
e que, ao mesmo tempo, têm levado a uma
cada vez maior degradação das condições de
exercício da profissão. Mas desperdiçou essa
oportunidade!
Neste final de Legislatura, os Professores e
Educadores Portugueses reafirmam:
- o seu profundo desacordo com as políticas
educativas do actual Governo, contra as quais
se manifestam;
- ser indispensável a assunção de compromissos claros para o futuro, no sentido de uma
profunda mudança no rumo dessas políticas;
- a necessidade de se pôr fim à postura antinegocial que imperou ao longo destes quatro
anos.
Estas exigências colocamo-las ao Senhor
Primeiro-Ministro, como a todos os dirigentes
de partidos políticos que se preparam para
integrar ou influenciar, através da sua representação parlamentar, a futura governação,
esperando, desta forma, contribuir para
a devolução, a Portugal, das condições de
governabilidade na Educação e de exercício
profissional na docência, necessárias à defesa
de uma Educação e um Ensino Públicos de
Qualidade para Todos.
Lisboa, 12 de Maio de 2009
A Plataforma Sindical dos Professores
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Propostas da FENPROF

Revisão do estatuto da carreira docente
Com vista a uma efectiva revisão do Estatuto
da Carreira Docente, a FENPROF apresentou
um conjunto de propostas que se referem
aos seguintes aspectos: Prova de Ingresso
na Profissão, Estrutura da Carreira e Avaliação de Desempenho. Contudo, há outros
aspectos que deverão ser revistos e que
correspondem, igualmente, a posições já
manifestadas pelos professores e suas organizações sindicais em diversos momentos,
quer em mesas negociais, quer nas grandiosas acções de luta que foram desenvolvidas
pelos docentes. Seguem abaixo as propostas
concretas da FENPROF com vista à revisão
desses aspectos.
DIREITOS PROFISSIONAIS
Deverão continuar a ser garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os
funcionários e agentes do Estado em geral,
bem como os direitos profissionais inscritos
ou a inscrever no ECD, de onde se relevam,
para além dos que neles já constam e
deverão ser efectivamente reconhecidos e
exercidos, os seguintes:
a) Direito a condições de trabalho condignas;
b) Direito à negociação colectiva;
c) Direito à estabilidade de emprego e
profissional;
d) Direito à não discriminação.
a) Direito a condições de trabalho condignas:
deverá estabelecer-se, inequivocamente, o
direito a um horário de trabalho que garanta
uma boa prática pedagógica, com tempos
adequados para preparação e avaliação das
actividades e para trabalho conjunto com
outros docentes.
Terá de compreender um calendário escolar
para a Educação Pré-Escolar comum ao dos
1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, pois o actual
está completamente desajustado das práticas pedagógicas do agrupamento e a necessária articulação entre os diversos ciclos.
Terá de compreender um regime específico
de aposentação, que tenha em conta o
elevado desgaste físico e psicológico que
provoca o exercício da profissão docente.
Deverá também ser garantido que, aos
professores e educadores, será atribuída
uma remuneração mensal compatível com
a dignidade e importância social da função
que desempenham, acrescida dos respectivos subsídios de férias e 13º mês, actualizada anualmente de forma a acompanhar a
evolução do custo de vida registado a nível
nacional, e sem perder de vista a evolução
dos salários dos docentes a nível da União
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Europeia.
Por fim, tal como já refere o ECD, é indispensável que continue salvaguardado
todo o direito ao apoio técnico, material e
documental.
b) Direito à negociação colectiva: a FENPROF reafirma que este direito é exercido
com a participação indispensável das suas
organizações sindicais, através de mesas
negociais constituídas a partir de processos
democráticos e participados de aferição da
representatividade.
c) Direito à estabilidade de emprego e profissional: os professores e educadores têm
direito a integrar um lugar de quadro com
vista à prossecução de um processo educativo de qualidade, sendo obrigação do ME
converter as vagas ocupadas por docentes
contratados em 3 anos consecutivos em
lugares de quadro.

d) Direito à não discriminação, é reconhecida a igualdade no trabalho, com exclusão
de todas as formas de abuso e discriminação
baseadas no género, estado civil, orientação
sexual, idade, religião, opinião política,
nível económico, social e origem.
É garantida a privacidade na vida pessoal
e profissional, bem como uma adequada
conciliação entre a vida profissional e familiar, condição fundamental para o produtivo
exercício da actividade docente, sem qualquer tipo de discriminação.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE
EDUCADORES DE INFÂNCIA
1- Formação Inicial
A FENPROF considera que a elevação da
qualidade da Educação e a valorização da
profissão docente exigem uma formação
inicial de nível superior e de igual duração
para todos os níveis e sectores de educação e ensino, que integre as componentes
científica, pedagógica, cultural, social e
profissional.
O modelo de Formação Inicial de docentes
deve, obrigatoriamente, incluir o estágio de
integração profissional.
A qualificação para a docência tem de ser
adquirida através de cursos de nível superior
com a duração de 5 anos, sendo o último
ano, obrigatoriamente, dedicado ao estágio
de integração profissional.
A composição curricular dos cursos deverá
organizar-se equilibradamente nas componentes científicas e pedagógico-didácticas,

não descurando a formação geral (pessoal,
cultural, social e profissional), voltada para
a abordagem de problemas actuais que
exigem a intervenção da/na Escola.
A FENPROF defende a institucionalização
de parcerias entre as instituições de ensino
superior, responsáveis pela formação de
docentes, e as escolas, enquanto contextos
de trabalho.
Nesta perspectiva, o ano de estágio, comum
a todos os níveis e grupos de educação e de
ensino, deve desenvolver-se através de actividades diferenciadas, institucionalizando-o
com a responsabilização por parte do docente estagiário pelos grupos-turma. Este
ano deve ser remunerado e considerado
como tempo de serviço prestado em funções
docentes.
A presente proposta de normalização do
estágio de integração profissional permitirá
recentrar a formação de docentes na escola,
onde se desenvolve a prática pedagógica,
permitindo percursos de formação centrados nos contextos reais da profissão e nas
necessidades do sistema e dos docentes.
Este enquadramento de formação inicial fomentará uma atitude cooperativa, activa e
crítica face à natureza do trabalho docente.
2 - Formação Contínua
A formação contínua é um direito e um dever
dos docentes e, como tal, deve ser promovida pelas escolas, inscrita na legislação
relativa ao sistema educativo e assegurada
pelo Estado. É necessário acabar com a
“lógica” dos créditos, ainda que disfarçados
em horas de formação, e há que garantir o
seu carácter gratuito e satisfazer dois tipos
de necessidades:
1. Necessidades do Sistema Educativo, das
Escolas e Agrupamentos;
2. Necessidades Individuais dos Docentes.
A formação contínua deverá contemplar
vários domínios e níveis de aprofundamento
nas áreas específicas científicas de ensino,
da educação e da prática profissional, permitindo a actualização e desenvolvimento
dos docentes e facilitando a mobilidade
entre níveis de ensino.
É necessário encontrar formas mais eficazes de interacção e articulação entre os
contextos de trabalho e as instituições de
formação.
Os professores deverão continuar a usufruir
de dispensas para formação que poderão
incidir sobre qualquer das componentes
de trabalho dos docentes (lectiva ou não
lectiva).
(Continua na página 11)
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“Com o SPZS,
defender a escola pública
e a profissionalidade docente”
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A lista “Com o SPZS, defender a escola pública e a profissionalidade
docente”, apresenta-se às eleições
numa perspectiva de continuidade do
trabalho iniciado em 2006.
O mandato da Direcção que agora
termina, foi integralmente cumprido
na vigência do governo que perpetrou
o maior e mais sistemático ataque à
Administração Pública em geral e aos
professores em particular.
Ataque planeado friamente com dois
objectivos principais: reduzir os custos e as responsabilidades para com
os funcionários públicos, por um
lado; reduzir, a nível dos serviços
públicos, a responsabilidade directa
do Estado para com as populações,
diminuindo a sua qualidade e gratuitidade, por outro; tudo a coberto de
uma publicidade intensa, fortemente
mediatizada, destinada a convencer
o país que esse era o único caminho
para a “modernidade”.
Assistiu-se assim, por parte deste
governo, a uma intensa campanha
de propaganda contra os denominados “privilégios” dos trabalhadores
da Administração Pública, situados a
nível da estabilidade de emprego e
carreira, enquanto se desdobravam
as acusações de ineficácia, burocracia, etc.
Num processo sistemático de retirada
de direitos, alguns duramente conquistados ao longo de anos de luta,
e de equiparação por baixo aos trabalhadores do privado, verificou-se
o “congelamento” das progressões,
(na prática, o roubo de 28 meses de
trabalho), as alterações ao Estatuto
da Aposentação e a precarização das
relações de trabalho que, assumindo
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formas várias nos diferentes sectores da Administração Pública,
culmina com a entrada em vigor,
em 2009, da legislação referente
a “Carreiras, Vínculos e Remunerações” e “Contratos de Trabalho
em Funções Públicas.
Em simultâneo, articulam-se sistemas de avaliação e controlo,
colocando em lugares de chefia
funcionários menos autónomos
e mais sujeitos ao poder de cada
momento.
Por outro lado, este mesmo governo, como naquela fábula do equilíbrio dos pratos da balança, sempre no sentido da igualização por
baixo, faz aprovar o novo Código
do Trabalho, vergonha de qualquer
partido que se diga Socialista.
Animada dos mesmos propósitos, a
equipa do ME seguiu a estratégia
já ensaiada: intensa campanha na
comunicação social, culpabilizando os professores de todos os males do Sistema Educativo, tentando
assim fazer esquecer a quantidade
de ministros que esse mesmo sistema viu desfilar, em alta velocidade, ao longo de 30 anos, cada um
mais empenhado que o anterior
em deixar a sua marca.
Quem não se lembra da afirmação
da Ministra da Educação “quando
uma criança abandona a escola,
já os professores a abandonaram
há muito tempo”? Ou “perdi os
professores, mas ganhei a população”?
Nunca como durante este governo a máquina de propaganda,
paga com os dinheiros públicos, se
mobilizou contra todo um sector

profissional. A desinformação e a
demagogia foram postas ao serviço
da política do ME, tomando como
alvos os professores e os seus sindicatos mais representativos; os da
Fenprof.
O ataque contra a Escola Pública e
os seus profissionais foi preparado e
aplicado em todas as frentes: ECD,
gestão, avaliação de desempenho,
vínculos, concursos, aposentação,
tempo de serviço, ...
A desvalorização salarial, conseguida pelo roubo de 2 anos e meio de
tempo de serviço, a divisão da carreira em professores e professores
titulares, reajustamentos de novas
grelhas, gorou as expectativas de
inúmeros docentes, aprofundando
ainda mais o sentimento de revolta
que se foi instalando.
O ataque que este governo dirigiu
contra os sindicatos, como forma de
impedir a mobilização dos professores para a luta, foi o mais feroz
do pós-25 de Abril: desde alterações legislativas concebidas com o

em foco

A

intuito de prejudicar os sindicatos
da Fenprof (a chamada medição da
representatividade, ensaiada para
diminuir os destacamentos para
trabalho sindical), até a “visitas”
da polícia a sedes de sindicatos, o
Governo tudo tentou para cercear
direitos.
Paralelamente, dificultou-se a acção da actividade sindical, com limitações abusivas à participação
dos docentes nas reuniões sindicais.
Como reacção a esta política, desencadeou-se um fortíssimo movimento de resistência, de que são
prova as mega-manifestações que
se realizaram em 8 de Março e 8 de
Novembro de 2008; os vários abaixo-assinados que se fizeram, onde
se recolheram largos milhares de
assinaturas e as greves que tiveram
adesões entre 80% a 90%, sendo que
muitos agrupamentos de escolas, na
nossa área sindical, como em todo o
país, encerraram por completo.
Esta resistência foi organizada pelos
sindicatos, apesar da emergência
de um fenómeno novo, os chama-

dos “movimentos independentes”,
dinamizado através da blogosfera,
a qual multiplicou a sua suposta influência junto dos docentes. Porém,
foram mais uma vez os sindicatos
que corporizaram a contestação à
política do governo, tendo o SPZS,
na sua área de influência, dirigido e
dinamizado essa contestação.
Não foi, porém apenas o ME que empreendeu uma política de afrontamento com os professores e com a
escola pública.
A acção do ministério de Mariano
Gago apenas se fez sentir pela aplicação, de forma caótica, do chamado processo de Bolonha; a diminuição do financiamento às instituições
de Ensino Superior e a passagem das
Universidades a Fundações foi outra
das pedras de toque deste ministério.
Ao longo deste mandato o SPZS participou nas reuniões negociais com
a AEEP (Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular), com
a CNIS (Confederação Nacional das
Instituições Particulares de Solidariedade Social) e com a União das
Misericórdias, integrando a comissão negociadora sindical da FENPROF.
Fruto destas reuniões, conseguimos
acordo com a CNIS para a integração de uma tabela de Educadores
de Infância e Professores do 1º CEB
com licenciatura (a partir de Janeiro de 2007) eliminando as diferenças entre estes níveis de ensino e
o 2º/3º CEB e Secundário e um CCT
em 2006 com a AEEP, tendo iniciado negociações, em 2008, para um
novo Contrato Colectivo com esta

instituição.
Com o empenhamento de todos impedimos que a AEEP exigisse a criação de uma carreira de estrutura
fracturada, com categorias hierarquizadas
Na frente de trabalho das Misericórdias a luta foi particularmente
difícil, uma vez que os representantes da UM (União das Misericórdias)
rejeitam muitas das reivindicações
que já foram conseguidas, no âmbito das negociações, com outras
organizações (AEEP e CNIS).
O próximo mandato decorrerá num
cenário do qual ainda não se conhecem completamente os contornos mas que, tudo o indica, será de
acentuada crise. A resolução dos
graves problemas sociais (desemprego, trabalho precário, perda de
direitos laborais e sociais), só será
possível resolver com a participação
dos sindicatos; serão estes a estar
na primeira linha de defesa dos serviços públicos. É a este desafio que
a lista concorrente se propõe responder, pese embora todas as dificuldades que seguramente se apresentarão pela frente.
A nÍvel geral, SPZS pugnará pela
promoção de um desenvolvimento
sustentável definido como “um desenvolvimento que deve permitir a
satisfação das necessidades das gerações presentes, mas sem pôr em
causa a capacidade e a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”,
tal como expresso no Relatório “O
Nosso Futuro Comum” da ONU, e
considerando que este desígnio só
será atingível com a conjugação dos
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três pilares fundamentais: ambiental, económico e social.
- Durante o próximo mandato propomo-nos continuar o trabalho centrado nas escolas, mantendo um contacto estreito com os professores/
educadores, procurando resolver os
seus problemas, em defesa da escola pública e democrática, de qualidade, para todos. Será este o objectivo que nos norteará.
- O SPZS orientará as suas reivindicações na continuação das lutas em
que participou durante este mandato: em primeiro lugar por um novo
ECD, valorizador e dignificador da
profissão docente, em que esteja
consagrado o fim da divisão artificial da carreira em duas categorias
- professor e professor titular;
- Continuaremos a lutar por horários
de trabalho dignos, que respeitem
as necessidades das crianças e dos
jovens, das famílias e a natureza específica e eminentemente pedagógica da profissão docente, em que as
componentes lectivas e não lectivas
estejam bem definidas;
- A luta por Actividades de Complemento Curricular que sirvam realmente a Escola e os alunos, que se
desenvolvam sem prejuízo para as
actividades lectivas;
- O SPZS continuará a exigir que aos
docentes da Educação Pré-Escolar
seja aplicado o mesmo calendário
escolar que vier a ser definido para
o Ensino Básico, a partir do ano lectivo 2009/2010;
- O SPZS defenderá uma escola que
seja verdadeiramente inclusiva e
que responda verdadeiramente aos
alunos com NEE, exigindo a revoga-
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ção do DL nº 3/2008 de 7 de Janeiro.
Exigimos ainda que os compromissos
internacionais subscritos pelo governo português sejam respeitados, nomeadamente no que se entende pelo
conceito de NEE abrangendo todas
as crianças e jovens que necessitam
de apoio especializado numa determinada etapa da sua vida escolar.
A escola pública tem que ser verdadeiramente inclusiva porque todos
têm o mesmo direito de a frequentar e de participar nas actividades
que nela são promovidas, ao lado
dos seus pares;
- Numa perspectiva de continuação
das anteriores reivindicações para
os colegas das instituições do EPC,
IPSS e Misericórdias continuaremos
a lutar por uma carreira única, pela
contagem do tempo de serviço para
os colegas que trabalham em creche, por dignas condições de trabalho.
- O SPZS defenderá a criação de
núcleos de Ensino Profissional nas
escolas públicas, compostos por
professores e outros profissionais,
com formação adequada ao “ensino
modular” e que, em dedicação exclusiva, permitam a envolvência e
a dedicação necessária a este tipo
de cursos, colocando-os ao nível do
que de melhor se produz nas Escolas
Profissionais Privadas.
Nestas últimas, o SPZS continuará a
lutar pelo estatuto dos seus profissionais, por um Contrato Colectivo
de Trabalho, por uma estabilidade
que a forma de financiamento destas escolas, utilizada pelo Governo,
não permite.
- O SPZS continuará a lutar por uma

Avaliação de Desempenho justa que
responda efectivamente aos desafios da profissão docente, que promova a qualidade de educação e
ensino
- Por considerar que todos os professores são necessários à Escola, o
SPZS continuará a defender a vinculação dos professores contratados,
combatendo a praga dos recibos
verdes, tal como combaterá a tentativa do ME em aplicar a Prova de
Ingresso; simultaneamente, continuará a exigir o direito à estabilidade profissional, agora tão atacada;
- Defenderá ainda uma formação
de professores, com qualidade, que
responda efectivamente às exigências actuais da Escola Pública;
- O SPZS continuará a lutar contra o
actual regime de gestão, que colocou nas escolas um delegado do Ministério da Educação; continuaremos
a lutar por um regime de direcção e
gestão realmente democrático, que
favoreça a participação democrática de todos os professores;
- O SPZS continuará a exigir a conta-
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gem do tempo de serviço, para progressão na carreira, que foi retirado
com o “congelamento”;
- Esta lista propõe-se ainda continuar a lutar pela alteração das actuais
regras e condições de aposentação,
reivindicação dos professores/educadores e dos restantes funcionários
públicos;
No âmbito do Ensino Superior, o
SPZS:
- Procurará que os novos estatutos
de carreira docente (universitária,
politécnica e de investigação), actualmente em fase de negociações,
permitam a salvaguarda da estabilidade de emprego e de reais possibilidades de progressão na carreira, e
a melhoria das condições do exercício da profissão;
- Bater-se-á para que os regimes de
transição para os novos estatutos
sejam justos e garantam as espectativas dos docentes universitários e
do politécnico;
- Irá continuar a exigir níveis de fi-

nanciamento dignos que permitam
um ensino público e uma investigação científica de qualidade no Sul de
Portugal; E que estes sejam suficientes para que as instituições possam
abrir os concursos necessários para
garantir a colocação de docentes de
acordo com os intervalos a estipular
nos novos estatutos de carreira.
- Lutará contra a passagem a Fundação das instituições públicas do ensino superior do Alentejo e Algarve;
- Bater-se-á para que o novo sistema
de avaliação de desempenho seja
justo e permita progressões salariais
a todos os profissionais que cumpram
correctamente as suas funções.
O Reforço do SPZS
Durante a actual legislatura o Governo lançou um ataque sem precedentes contra o movimento sindical,
particularmente contra o movimento sindical docente, recorrendo com
frequência às ameaças explícitas
para tentar o acordo dos sindicatos
para a sua política de destruição da
Escola Pública.
O SPZS continuará, no entanto, o
seu projecto de luta de massas, em
defesa da classe docente e da Escola
Pública Inclusiva e de Qualidade.
Durante o próximo mandato, a lista
“Com o SPZS, defender a escola pública e a profissionalidade docente”
continuará a:
- Reforçar a sindicalização, como
meio de reforçar a unidade e a força
dos professores, pois assim teremos
melhores condições para fazer valer
as nossas posições;
- Chamar jovens professores para a

acção sindical, dinamizando as Comissões de Professsores Contratados
e Desempregados;
- Criar um grupo de trabalho dos
Professores Aposentados;
- Trabalhar para o reforço da rede
de delegados sindicais, essencial
num momento de ofensiva do Governo contra o movimento sindical;
- Aprofundar a discussão sobre a representatividade sindical;
- Fornecer formação sindical aos dirigentes, delegados e activistas sindicais;
- Melhorar o apoio aos sócios, continuando a privilegiar o contacto
pessoal;
- Recorrer a diversas formas de aprofundar o contacto com os sócios: reestruturando a página web, dinamizando o contacto electrónico, ...;
- Continuar a exigir que o ME reconheça a representatividade do SPZS,
como a maior força sindical docente
no sul do País;
O Movimento Sindical Unitário
O SPZS tem participado activamente nas estruturas sindicais de âmbito
distrital e nacional, tendo representantes em todas as uniões sindicais
distritais e nos Conselhos Nacionais
da CGTP e da Fenprof.
A lista “Com o SPZS, defender a escola pública e a profissionalidade
docente” continuará a sua participação nestas estruturas, procurando
reforçar a sua intervenção; ela é necessária, assumindo que estas duas
estruturas nacionais continuarão a
pugnar por um sindicalismo activo e
de massas.
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LisCandidatos
ta

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

LUÍS JORGE
GRAÇA XAVIER
2,3/Sec.
Évora

AMÂNDIO JOSÉ
MARIA MARGARIDA
VALENTE E VALENTE FIGO F. ARAÚJO
1º Ciclo
Portalegre

2,3/Sec.
Évora

JOSÉ JOAQUIM
LEÃO JORDÃO
2,3/Sec.
Faro

RUI MIGUEL
SOARES SILVA
Ens. Sup.
Beja

CONSELHO FISCAL

FRANCISCO AFONSO
CID CARRETEIRO
Ens. Sup.
Portalegre
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ILÍDIO JOSÉ
BARATA DIAS
2,3/Sec.
Faro

MARIA DOS PRAZERES
PEQUITO G. BOM
1º Ciclo
Évora

MIGUEL DA
CONCEIÇÃO BENTO
Ens. Sup.
Beja

SAÚL DE
MAGALHÃES CABRITA
2,3/Sec.
Faro

MARIA EDUARDA
DE JESUS M. REBELO
1º Ciclo
Évora

FRANCISCA DE FÁTIMA
RAMINHOS E.FAÍSCO
1º Ciclo
Beja

em foco
destacável

A
AMÍLCAR MANUEL
MARREIROS DUARTE
Ens. Sup.
Faro

ANA CRISTINA
LAVANDEIRA SIMÕES
Ed. Esp.
Faro

ANTÓNIO RUI
FARIAS DE SOUSA
2,3/Sec.
Faro

AUGUSTO CÂNDIDO
ALFERES LOURIDO
2,3/Sec.
Faro

JOÃO MANUEL
RESTOLHO ORELHAS
2,3/Sec.
Portalegre

JOAQUIM ANTÓNIO
GREGÓRIO PÁSCOA
1º Ciclo
Évora

MANUEL NOBRE
RODRIGUES ROSA
2,3/Sec.
Beja

MARCO JORGE A.
CORRIENTE ROSA
Ed. Esp.
Faro

MARIA DE LOURDES
DIAS F. HESPANHOL
2,3/Sec.
Beja

MARIA DO CÉU PRATES
FIGUEIREDO DA COSTA
2,3/Sec.
Évora

OLINDA MARIA BONITO
DA LUZ R. SOEIRO
Ed. Esp.
Beja

DIRECÇÃO CENTRAL

ANA LUÍSA CAYOLA
DA MOTA PINHEIRO
2,3/Sec.
Portalegre

ANA MARIA NEVES
M. DA CRUZ EMÍLIO
Pré Esc.
Beja

ANTÓNIO JOAQUIM
GORDO P. CARAPETO
2,3/Sec.
Beja

ANTÓNIO JORGE
SILVA CUNHA
2,3/Sec.
Faro

ANTÓNIO MANUEL
SILVA PEREIRA
2,3/Sec.
Faro

A
CARLOS J. DE JESUS
CALDEIRA GOMES
2,3/Sec.
Faro

Lista
CLÁUDIA AMPARO
AFONSO TEIXEIRA
Ens. Sup.
Évora

DELFINA MARIA
ALMEIDA SISTELO
Pré Esc.
Faro

FERNANDO MANUEL
DA FONSECA ALMEIDA
1º Ciclo
Faro

FERNANDO MANUEL
E. S. GONÇALVES
2,3/Sec.
Faro

JOAQUIM DE
ASSUNÇÃO M. DA SILVA
EP/C
Faro

JOAQUIM MANUEL
MANAGEIRO RAMALHO
2,3/Sec.
Évora

JORGE M. DE FONTES
ALFERES LOURIDO
2,3/Sec.
Évora

JOSÉ JOAQUIM
LETRAS PINHEIRO
2,3/Sec.
Portalegre

JOSÉ MANUEL ESTEVES
MARQUES JANELA
2,3/Sec.
Portalegre

MARGARIDA ISABEL
SILVESTRE PEREIRA
1º Ciclo
Évora

MARIA ANTÓNIA
DE JESUS FIALHO
Pré Esc.
Évora

MARIA ROSALINA
ANGELICA CAEIRO
1º Ciclo
Beja

MARIA DA FÉ
BATISTA CARVALHO
1º Ciclo
Beja

MARIA DE FÁTIMA
PIRES MOREIRA
Ed. Esp.
Évora

MARIA GUIOMAR S.
RALO SIMÕES DIAS
Pré Esc.
Portalegre

MARIA ISABEL OLIVEIRA
PEREIRA DOS SANTOS
Pré Esc.
Faro

MARIA MANUELA
PALMEIRO NETO
Ens. Sup.
Faro

MARIA ROSETE M. M.
RODRIGUES DA SILVA
1º Ciclo
Évora

MARIA ODETE
DE JESUS PALMA
1º Ciclo
Beja

PAULO JORGE
ALMEIDA FÉLIX
2,3/Sec.
Portalegre

RUI PAULO VASCO
SALGADO
Ens. Sup.
Évora

SÍLVIA MARIA BRANCO
PEREIRINHA COLAÇO
EP/C
Beja

VALENTIM MANUEL
FERREIRA DOS SANTOS
1º Ciclo
Faro
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DIRECÇÃO DISTRITAL DE PORTALEGRE

A

ta

CLEMENTINA G. DA
FONSECA MIRANDA
Ens. Sup.
Portalegre

JORGE MIGUEL
MIRA
2,3/Sec.
Portalegre

MARIA CLARA
PEDRAS LEÃO
Ed. Esp.
Portalegre

MARÍLIA MANUEL
ROSADO CARRILHO
2,3/Sec.
Portalegre

MARIA DA CONCEIÇÃO
LOURENÇO MARMELO
1º Ciclo
Portalegre

PEDRO NUNO
ROSA DOS REIS
2,3/Sec.
Portalegre

DIRECÇÃO DISTRITAL DE ÉVORA

ALEXANDRA
COSTA
Ens. Sup.
Évora
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CARLA CRISTINA
SAPATEIRO GIL
1º Ciclo
Évora

GRAZIELA MIGUÉNS
MENDES
Pré Esc.
Évora

ISABEL ALEXANDRA
MONGINHO MARTINS
Pré Esc.
Évora

JOANA SANTANA
CURADO N. BIZARRO
Ed. Esp.
Évora

LUÍS MANUEL FRECHES
DOS SANTOS
2,3/Sec.
Évora

MARIA DO CÉU DOS
SANTOS G. ROSA
2,3/Sec.
Évora

PAULA MARIA
PIÇARRA GASPAR
2,3/Sec.
Évora

JOAQUIM ANTÓNIO
VELHINHO OLIVEIRA
1º Ciclo
Évora

JOSÉ LUÍS
DA COSTA BICHO
2,3/Sec.
Évora

em foco
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A
ANABELA PIRES DOS
SANTOS RAMOS
2,3/Sec.
Beja

DIRECÇÃO DISTRITAL DE BEJA

A

ARNALDO BULE
MARTINS ALVES
2,3/Sec.
Beja

Lista

JORGE EDUARDO
SIMÃO CAEIRO
2,3/Sec.
Beja

JOSÉ PAULO
MIRA COELHO
2,3/Sec.
Beja

PAULA DA CONCEIÇÃO
MESTRE A. BARATA
1º Ciclo
Beja

MARIA CAROLINA B.
VINHA CASTILHO
1º Ciclo
Beja

MARIA DA GLÓRIA
BAIÃO C. PEREIRA
1º Ciclo
Beja

MARIA PALMIRA
NOBRE VITORINO
Pré Escolar
Beja

TERESA DE JESUS
FRANCO RAMOS
Pré Esc.
Beja

DIRECÇÃO DISTRITAL DE FARO

ABÍLIO MARQUES
PIRES
1º Ciclo
Faro

ANA PAULA COUTO
DE ALMEIDA
Pré Esc.
Faro

ANA PAULA
LEBREIRO FERREIRA
Pré Escolar
Faro

ANDRÉ LOPES
LARA RAMOS
2,3/Sec.
Faro

ANTÓNIO LUÍS
AFONSO VENTURA
2,3/Sec.
Faro

CARINA INFANTE
DO CARMO
Ens. Sup.
Faro

CARLOS DAVID DA
LOURA MARQUES
2,3/Sec.
Faro

FRANCISCO ASSIS
MACEDO BRILHANTE
2,3/Sec.
Faro

MÁRCIO SALVADOR
MESTRE PEREIRA
1º Ciclo
Faro

MARIA CRISTINA
BARCOSO LOURENÇO
2,3/Sec.
Faro

MARIA GORETI
MEDEIROS C. FRANZKY
2,3/Sec.
Faro

MIGUEL NUNO ALVES
SOUSA CABRITA
2,3/Sec.
Faro

MIGUEL NUNO DUARTE
BARÃO DA CUNHA
2,3/Sec.
Faro

PAULO LOURO
DE Q. CORTE-REAL
2,3/Sec.
Faro

TERESA PAULA DE
SOUSA R. PALARÉ
2,3/Sec.
Faro
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Assembleia-Geral
Eleições dos Corpos Gerentes do SPZS

Regulamento de Votação
No dia 2 de Junho de 2009 realiza-se uma Assembleia-Geral do Sindicato dos Professores
da Zona Sul.
Esta Assembleia-Geral destina-se a eleger os
Corpos Gerentes do Sindicato para o triénio
2009/2012.
Para votar, o/a colega, poderá optar por:
1 – VOTO PRESENCIAL:
Na Mesa de Voto em que se encontra o Caderno
Eleitoral com o nome do/a colega (consultar o
comunicado da Mesa da Assembleia-Geral sobre as mesas de voto, enviado para todos os
estabelecimentos de educação e ensino).
2 – VOTO PRESENCIAL CONDICIONAL:
Em qualquer uma das Mesas de Voto que se
encontram distribuídas por diversos locais dos
distritos de Beja, Évora, Faro e Portalegre.
Poderão votar nestas condições os sócios que,
dirigindo-se a uma mesa de voto, não constem
no respectivo caderno eleitoral.
Neste caso, os membros das mesas colocarão:
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a)
O boletim de voto no envelope branco,
fechando-o e não escreva nada neste envelope;
b)
O envelope branco (o que já contém o
boletim de voto) no envelope RSF;
c)
No envelope RSF, fora do envelope que
contém o boletim de voto, fotocópia do cartão
de sócio.
3 – VOTO POR CORRESPONDÊNCIA:

a)
Vote, utilizando para o efeito o boletim
que recebeu em sua casa;
b)
Dobre em quatro, o boletim de voto
com a face preenchida para dentro;
c)
Coloque o boletim de voto no envelope
branco, e feche-o. Não escreva nada neste envelope.
d)
Introduza o envelope branco (o que já
contém o boletim de voto) no envelope RSF
que recebeu – não precisa de selo;
e)
Introduza ainda no envelope RSF, fora

A

do envelope que contém o boletim de voto,
fotocópia do cartão de sócio. Depois é só colocar no correio o envelope RSF fechado.
É com a ficha de identificação que a Mesa da
Assembleia-Geral validará a votação (nomeadamente verificando nos cadernos eleitorais
que estiveram nas mesas de voto que cada sócio só votou uma vez).
Depois desta validação, o envelope com o seu
voto será colocado numa urna conjuntamente
com os outros, continuando assim a garantir a
confidencialidade.
Nos termos dos Estatutos do SPZS, os votos
por correspondência, para serem considerados válidos, deverão entrar na sede do SPZS,
em Évora, até às 18.00h do dia 5 de Junho de
2009, com carimbo até dia 2 de Junho.
Os/As Colegas interessados (as) em votar por
correspondência poderão fazê-lo imediatamente após a recepção do boletim de voto e
dos respectivos envelopes.

A
Lista

4 - FUNCIONAMENTO DAS MESAS DE VOTO

As Mesas de Voto, constituídas por um número
mínimo de 3 elementos, funcionarão de acordo com os seguintes horários:
a)
Sede, delegações e subdelegação do
SPZS – das 9.00h às 18.00h;
b)
Escolas, Jardins-de-infância ou outros
locais.
Excepcionalmente, as Mesas de Voto poderão
encerrar antes da hora prevista desde que tenham votado todos os eleitores constantes do
respectivo Caderno Eleitoral.

			

A Mesa da Assembleia-Geral
Ana Maria Almeida e Silva
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Membro da FENPROF

Eleições para o SPZS
2 de Junho de 2009
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3 - Formação Especializada
A formação especializada e/ou qualificante
para outras funções ou actividades educativas é essencial para servir de suporte ao
exercício de funções que, pela sua especificidade, requerem conhecimentos aprofundados, uma vez que tal complexidade não
se compadece com improvisações e soluções
de recurso.
Este tipo de formação, sendo obrigatoriamente pós-graduada, deve ser obtida nas
instituições de ensino superior, de acordo
com os critérios legalmente estabelecidos
para este tipo de formação.
Num período transitório, este tipo de formação deverá ser facultada aos docentes
que desenvolvem funções ou actividades
educativas e não acederam à formação
especializada, designadamente através dos
cursos de especialização desenvolvidos pelos
CFAE’s em colaboração com instituições de
ensino superior.
COMPONENTE LECTIVA E NÃO LECTIVA
1 - Horário e Regime de Trabalho
O horário dos educadores e professores é
de 35 horas semanais, que incluem uma
componente lectiva e uma componente
não lectiva, desenvolvendo-se em 5 dias
por semana.
O serviço prestado para além das 19.00
horas é bonificado pelo factor 1,5 para
efeitos de organização do horário, nas suas
duas componentes, lectiva e não lectiva de
estabelecimento.
2 - Componente Lectiva
A componente lectiva dos docentes abrange
todas as actividades directas com os alunos
na sua componente curricular ou que dela
decorrem e constituem reforço desta,
incluindo a que se efectua fora do espaço
da sala de aula, bem como a substituição
de outros docentes. Quando o serviço seja
prestado para além da componente lectiva
a que o docente está obrigado, será considerado como serviço docente extraordinário.
A componente lectiva do pessoal docente
da educação pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico é de vinte e duas horas e trinta
minutos semanais; a componente lectiva do
pessoal docente dos 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico e do Ensino Secundário, bem como
na Educação Especial é de vinte tempos
lectivos semanais.
Não poderão ser organizados horários que
impliquem a prestação diária de mais de
cinco tempos lectivos consecutivos, bem
como a prestação de serviço, lectivo ou não
lectivo, nos três turnos, no mesmo dia, ou,
ainda, a prestação de mais de 7 horas de
trabalho diário.
Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no
Ensino Secundário não poderão ser distri-
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buídos, aos docentes, horários que incluam
mais de 2 disciplinas, de 3 programas ou
de 5 turmas por professor; no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, por norma, só poderão ser
atribuídos grupos de dois anos de escolaridade por docente.
No âmbito do acompanhamento de alunos
em caso de ausência imprevista e de curta
duração do docente da turma [5 ou 10 dias,
respectivamente, na Educação Pré-Escolar
e 1º Ciclo, ou nos 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico e no Ensino Secundário], cabe aos
estabelecimentos de ensino e agrupamentos de escolas a organização de um plano
que envolva, em espaços diversificados e
devidamente apetrechados, actividades
de sala de estudo, biblioteca / centro de
recursos, sala de informática, actividades
desportivas, clubes, entre outras; nos casos
de ausências previamente conhecidas, as
actividades de acompanhamento de alunos
deverão, prioritariamente, ser asseguradas
no âmbito do conselho de turma / conselho
de docentes, sendo da prioridade à situação
de “troca” de aula. Na impossibilidade desta
solução, a aula de substituição deverá ser
garantida por docente do mesmo grupo /
ciclo. Neste caso, a actividade terá sempre
carácter voluntário para os docentes que,
para o efeito, manifestarão a sua disponibilidade logo no início do ano escolar. Com
excepção da solução encontrada no âmbito
do conselho de turma (“troca” de aula), a
actividade de substituição é considerada
como serviço docente extraordinário.
Na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do
Ensino Básico os alunos não poderão ser
distribuídos pelas salas de aula de outros
docentes, como não compete, em caso
algum, aos docentes de Educação Especial
a substituição de professores em falta.
Sempre que a ausência prevista do docente
ultrapasse os cinco ou dez dias, conforme os
sectores de educação ou ensino, será obrigatoriamente substituído por outro colocado
ou contratado para o efeito.
3 - Componente Não Lectiva
A componente não lectiva compreende
actividades inseridas no trabalho colectivo
de professores ao nível das várias estruturas

pedagógicas intermédias e dos órgãos de
administração e gestão em que participam; actividades de atendimento aos pais
e encarregados de educação; actividades
integradas no Projecto Educativo de Escola
ou Agrupamento, desde que daí não decorra, nomeadamente através de actividades
designadas de enriquecimento curricular,
a ocupação sistemática e permanente dos
professores em actividades de ocupação
de tempos livres ou de apoio pedagógico.
Desta concepção e da consideração do que
já hoje se encontra consagrado nos artigos
10º, 82º e 83º do ECD, decorre que:
a) O apoio pedagógico deve integrar-se na
componente lectiva, pela que a inclusão
de tempos de apoio pedagógico no horário
dos professores implica a correspondente
redução da componente lectiva a que os
mesmos estejam obrigados ou, em alternativa, ao pagamento desse serviço docente
como extraordinário.
b) A substituição de professores em falta
considera-se serviço docente extraordinário. Mas, ainda que seja respeitado o
disposto nos artigos 10º, 82º e 83º do ECD,
é inaceitável do ponto de vista pedagógico
a sobrecarga de horas de substituição que
está a ser atribuída em muitas escolas ao
mesmo professor;
c) Não podem ser atribuídas actividades de
substituição de professores em falta a docentes com dispensa da componente lectiva
nos termos do disposto no artigo 81º do ECD;
d) Não podem ser marcadas horas da
componente não lectiva para tarefas ditas
de acompanhamento dos alunos, para
vigilância nos recreios, refeitórios e salas
de alunos;
e) As actividades no âmbito da componente não lectiva dos professores deverão
ser desenvolvidas no estabelecimento em
que estes se encontram colocados. Só em
situações excepcionais e devidamente
negociadas com os docentes poderá haver
deslocação ainda que dentro do próprio
agrupamento;
f) Não compete aos docentes o desempenho de funções no âmbito da componente
não lectiva, fora do que está consagrado no
artigo 82º do ECD;
g) No 1º Ciclo, como na Educação PréEscolar, as actividades extra-curriculares
deverão ser sequenciais ao horário lectivo
diário, quer por razões de ordem pedagógica, quer organizacional;
h) As actividades a atribuir aos docentes de
Educação Especial no âmbito da sua componente não lectiva são as que se encontram
estabelecidas, de forma clara, no DecretoLei número 319/91, de 23 de Agosto e no
Despacho 10856/2005, de 13 de Maio;
i) A frequência de acções de formação contínua enquadra-se no âmbito da componente
não lectiva de estabelecimento;
j) As actividades de prolongamento, nomeadamente no que respeita à componente
social e de apoio às famílias, deverão ser
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actual
da responsabilidade de monitores, animadores ou outros profissionais contratados
para o efeito;
k) As actividades de enriquecimento curricular ou extracurriculares que sejam
da responsabilidade de professores e
educadores quando tiverem regularidade
semanal serão parte integrante da componente lectiva. Quando não tiverem serão
integradas na componente não lectiva,
mas consideradas como serviço docente
extraordinário.
l) O exercício de funções em órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos
de educação ou de ensino dá lugar a um
suplemento remuneratório e a redução
da componente lectiva; aos docentes que
integrem órgãos de direcção das escolas/
agrupamentos serão atribuídas senhas de
presença, de acordo com a sua participação
nas reuniões para que forem convocados; o
desempenho de cargos de natureza pedagógica dá lugar à redução da componente
lectiva, independentemente de o docente
já beneficiar de redução por antiguidade.
4 - Redução da Componente Lectiva por
Antiguidade
A FENPROF defende que se alterem as
reduções de componente lectiva actualmente em vigor, decorrentes da idade e do
tempo de serviço, por não terem em conta
o profundo desgaste físico e psicológico que
resulta do exercício continuado da docência, remetendo para demasiado tarde a sua
aplicação. Por essa razão se propõe o regime antes estabelecido e que o ME alterou
unilateralmente; no 1º Ciclo e na Educação
Pré-Escolar, sempre que possível, aplicarse-ão, também, estas reduções. Quando tal
não seja possível, deverão os docentes ser
compensados, designadamente através do
direito a dispensas de componente lectiva,
por períodos máximos de um ano, até um
limite máximo de quatro. Estas dispensas
terão lugar de 5 em 5 anos a partir dos 15
anos de serviço.
Deverão ainda ser consideradas situações
mistas (períodos de actividade em que
usufruíram de reduções e outros em que
leccionaram em regime de monodocência),
em que os docentes apresentam parte do
tempo prestado sem reduções de componente lectiva e outra parte com reduções.
Nestes casos aplicar-se-á a norma antes
referida, de forma proporcional ao tempo
em que não houve lugar a reduções.
5 - Dispensa Total ou Parcial da Componente
Lectiva (motivo de doença)
Os docentes providos em lugares dos quadros, incapacitados ou diminuídos para
o cumprimento integral da componente
lectiva poderão ser, por decisão de Junta
Médica, total ou parcialmente dispensados
da mesma. Nestes casos, a FENPROF defen-
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de as regras que vigoravam no Decreto-Lei
número 1/98, de 2 de Janeiro e foram
revogadas pelo Decreto-Lei 121/2005 e
defende, também, que se estabeleça
um quadro inequívoco de requisitos que
permita a deslocação destes professores
e educadores.
APOSENTAÇÃO

A profissão docente é, reconhecidamente,
uma profissão altamente exigente e desgastante. Como tal, justifica-se a existência de
um regime específico de aposentação para
todos os educadores e professores.
Nesse sentido, a FENPROF reitera a sua
posição de que a aposentação por inteiro,
em regime voluntário, deve poder fazer-se
ao fim de 30 anos de serviço e de vida contributiva. Todavia, tendo em consideração
a actual situação, extremamente gravosa e
particularmente penalizadora para a classe
docente, a FENPROF admite, de imediato e
para vigorar durante um prazo a negociar,
que o regime de aposentação voluntária
estabeleça os 36 anos de serviço, independentemente da idade, como requisito para
a aposentação completa.
Neste quadro, a FENPROF defende ainda
que os docentes que o pretendam, possam,
a partir dos 34 anos de serviço, optar pelo
exercício de outras funções educativas até
ao limite dos 36 anos de serviço.
Por fim, em coerência com a posição de
princípio defendida pela FENPROF (aposentação aos 30 anos de serviço) propõe-se que
os professores e educadores interessados
possam entrar em situação de aposentação
a partir dos 30 anos de serviço, ficando,
contudo, a descontar, para todos os efeitos,
como se continuassem em situação profissional activa. Neste caso, o valor da pensão
seria calculado ano a ano de acordo com os
descontos efectuados. Assim, aos 30 anos
de serviço seria apenas no valor de 5/6 da
pensão completa. Anualmente, a pensão
deverá ser actualizada de acordo com o
tempo de serviço entretanto completado,
até se atingir o valor integral da pensão aos
36 anos de serviço.
Finalmente, a FENPROF continua a defender a indexação dos valores das pensões de
aposentação aos valores dos vencimentos
dos docentes no activo.
FALTAS, FÉRIAS, LICENÇAS E DISPENSAS
O E.C.D. consagra a especificidade da profissão docente, também no que respeita à
legislação geral da Administração Pública
sobre férias, faltas, licenças e dispensas.
A FENPROF defende a recuperação de um
mecanismo de discriminação positiva para
os docentes que, ao longo do ano lectivo,
não dêem qualquer falta, ainda que justificada, excepção para as ausências por participação em greve ou reuniões sindicais,
bem como as ausências por dispensa para

formação ou as Licenças de Maternidade
e Paternidade. Não pode o Ministério da
Educação continuar a ter um discurso contrariado pela prática que impõe. É o que
acontece, por exemplo, com a assiduidade
dos docentes.
A FENPROF defende ainda a revogação do
normativo legal imposto pelo ME sobre
faltas a blocos de 90 minutos. Sendo estes
compostos por dois tempos de 45 minutos,
deve a ausência a qualquer desses tempos
corresponder apenas a uma falta.
A FENPROF considera, por fim, que, de uma
vez por todas, há que regularizar a situação
que tem sido imposta aos docentes que
leccionam os cursos profissionais e/ou profissionalizantes que têm sido impedidos de
beneficiar das regras estabelecidas no ECD
no que respeita ao regime de faltas, férias
e dispensas o que é de todo inaceitável.
OUTROS ASPECTOS
1. Contagem integral do tempo de serviço
A contagem integral do tempo de serviço é
um princípio sagrado para a FENPROF. Como
em momentos anteriores, a FENPROF considera que o tempo de serviço prestado pelos
professores e educadores não se negoceia,
conta-se! Assim, considera-se indispensável
essa contagem, de forma a ser recuperado
todo o tempo prestado entre 29 de Agosto
de 2005 e 31 de Dezembro de 2007. A
FENPROF está disponível para negociar
um processo faseado de recuperação deste
tempo de serviço efectivamente prestado
pelos professores.
2. Profissionalização em Serviço
É necessário e urgente implementar um
modelo de profissionalização em serviço
que garanta os seguintes princípios fundamentais: recentrar a formação em serviço
na escola e promover a necessária articulação entre a formação teórica e a prática
pedagógica.
É necessário considerar a profissionalização
em serviço como fase inicial de um modelo
de formação contínua centrada nos contextos reais de escola, nas necessidades do
sistema educativo e no direito dos docentes
a uma formação permanente e actualizada. Tornar mais céleres os mecanismos de
acesso a esta modalidade de formação de
modo a que os docentes não permaneçam
mais de dois anos na situação de não profissionalizados.
3. Vinculação de docentes com habilitação
própria
Os professores com habilitação própria
serão integrados nos quadros ao fim de seis
anos de serviço, sendo-lhes, então, proporcionado o acesso à profissionalização.
Lisboa, 5 de Maio de 2009
O Secretariado Nacional da FENPROF
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Não ao regresso da figura do director e de um modelo autoritário de escola

Pela democracia na direcção
e gestão das escolas
O problema não é o perfil dos candidatos,
é o regresso da figura do director e de um
modelo autoritário de escola
Após a publicação do Decreto-Lei 75/2008,
a FENPROF entregou na Assembleia da
República (AR) uma Petição, em que os
professores manifestavam as suas preocupações relativamente ao ordenamento jurídico
aprovado pelo Governo, sem qualquer avaliação prévia do regime em vigor e sem ter
em conta as inúmeras críticas ao projecto,
formuladas por especialistas em administração escolar e pelo próprio Conselho Nacional
de Educação.
Elemento essencial da política educativa
deste Governo, este ordenamento jurídico
reintroduz a figura de um Director, numa lógica de recentralização de poderes, assente
numa clara cadeia de comando que começa
nos serviços do ME e acaba nos coordenadores das estruturas pedagógicas intermédias,
agora designados por esse Director.
Para garantir professores obedientes e

acríticos, o Governo quer reduzi-los à dimensão de funcionários, controlando fortemente
a sua actividade e acabando com espaços
de autonomia profissional. Este paradigma
de professor não admite dinâmicas participativas ou órgãos eleitos e colegiais, em
suma, não se compagina com a democracia
na gestão escolar.
VIAS DE CONTESTAÇÃO JURÍDICA

Tendo os deputados da maioria parlamentar inviabilizado recentemente na AR a
alteração do diploma, a FENPROF avançou
com a contestação jurídica do Decreto-Lei
75/2008, com base num parecer do Juiz
Conselheiro Jubilado, do Tribunal Constitucional, Doutor Guilherme da Fonseca.
Considerando estar em causa a violação da
Lei de Bases do Sistema Educativo em alguns
dos seus preceitos, concretamente quanto à
consagração do princípio da democraticidade na eleição dos órgãos directivos, foram
entregues junto das entidades competentes:
1. Um pedido da fiscalização sucessiva e
abstracta da constitucionalidade do
diploma.
2. Um requerimento ao Ministério
Público para que proceda à interposição de acção de impugnação
de normas por ilegalidade.

UMA LUTA QUE TEM QUE CONTINUAR

A direcção e a gestão das escolas condicionam de forma determinante as relações de
trabalho e o próprio clima de escola. Pela
sua relevância, esta matéria fará parte do
Livro Negro das Políticas Educativas deste
Governo e da Carta Reivindicativa dos
Professores Portugueses, que a FENPROF
vai apresentar aos partidos políticos, procurando que, nos seus programas eleitorais, assumam compromissos tendentes a
resolver este e outros problemas. Estando
neste momento a decorrer nas escolas o
processo de instalação dos novos órgãos de
administração e gestão, a FENPROF sublinha
a importância de um acompanhamento
crítico desta nova realidade por parte dos
docentes. Independentemente das pessoas
que venham a ocupar os cargos, e da preocupação que possam ter em atenuar os
efeitos negativos daí decorrentes, o que
está em causa é a configuração do próprio
modelo, o seu cariz anti-democrático e os
pressupostos e preconceitos que lhe serviram de base, pelo que é imprescindível não
perder de vista a exigência da alteração
deste ordenamento jurídico.
A alteração do Decreto-Lei 75/2008 só
será possível, com uma profunda alteração
do quadro político e com a acção dos professores. E este é um desafio que cada um
assumirá em defesa da Democracia e da
Escola Pública.

Toma nota que o director:
• condicionará todo o processo
de avaliação do desempenho
dos professores;
• Nomeará os coordenadores de departamento, de
conselho de docentes, de
estabelecimento e outros,
passando todos eles a ser
representantes do director
e não dos professores;
• Decidirá a colocação
dentro dos agrupamentos
de
escolas (ver nova
legislação de
concursos);
• Distribuirá o

serviço docente, determinando
inclusive os docentes com “horário zero”;
• Elaborará, de acordo com a
nova legislação da Administração Pública, os mapas anuais de
pessoal, decidindo quem virá a
ficar em situação de mobilidade
especial;
• Seleccionará e recrutará o
pessoal docente nos termos dos
regimes legais aplicáveis (cfr.
ofertas de escola, colocação
nos TEIP, bem como declarações
recentes do SEE apontando o
fim dos concursos nacionais em
2013).
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Protesto dos professores
contra o modelo de avaliação
do desempenho imposto pelo ME
Colega(s)
Em breve ocorrerá, em todas as escolas
não agrupadas e agrupamentos de escolas,
a primeira fase do processo de avaliação do
desempenho, tal como se encontra definido
no Decreto Regulamentar 2/2008, de 10 de
Janeiro. Trata-se, pois, da auto-avaliação
que se concretizará com entrega da respectiva ficha.
Uma solução desqualificada e que não
reflecte a opinião geral dos professores
portugueses, mas que, contudo, constitui
um dever profissional e que, por isso, deve
ser considerada e cumprida.
Deveria o Governo ter compreendido que
este será mais um momento de instabilidade
que, num momento tão crucial como é o
final do ano lectivo, se fará sentir nas escolas, mas foi insensível a mais esse problema.
A FENPROF, respeitando as opiniões dos
professores, designadamente materializadas
em mais de um milhar de reuniões realizadas durante a semana de Consulta Geral,
apela a que, no âmbito da luta que vimos
desenvolvendo em defesa da nossa profissão
e de uma avaliação de desempenho justa,
exequível e pedagógica e cientificamente
correcta, os professores e educadores, com

a entrega da sua ficha de auto-avaliação,
reafirmem o seu desacordo com este modelo
de avaliação através da:
PROTESTO, COLECTIVO E/OU INDIVIDUAL

Contra o modelo de Avaliação do Desempenho em vigor, simplificado (apenas este ano
lectivo) através do Decreto Regulamentar
1-A/2009, de 5 de Janeiro.
Recordamos que está prevista a revisão
do modelo de avaliação precisamente em
Junho e Julho deste ano, ou seja, durante
os meses em que a grande maioria dos
docentes entregará a sua auto-avaliação.
A ausência de qualquer protesto, nessa
fase, levará o ME a concluir, ainda que
abusivamente, que os docentes, afinal, já
concordam com esta avaliação. Tentou fazer
isso com a entrega da proposta de objectivos
individuais e, por razões acrescidas, tentará
que passe essa ideia, neste momento, com o
objectivo de não alterar significativamente
o modelo de avaliação, mas de apenas lhe
introduzir alguns acertos que levem à sua
consolidação. Está nas mãos dos professores
pugnar por uma alteração profunda deste

modelo de avaliação e, neste momento,
a entrega deste protesto é fundamental,
pois deixará claro que a entrega da ficha
de auto-avaliação se deve ao facto de ser
um acto obrigatório previsto na lei e não
de qualquer acordo dos professores com
o modelo imposto, através do ECD do ME.
Para tal, anexamos e disponibilizamos na
página electrónica da nossa organização
duas propostas de textos (uma de texto
para ser subscrita por todos os professores /
educadores de infância e outra para entrega
individual, podendo, em cada escola, ser
adoptadas as duas modalidades ou apenas
a que se entender reunir um maior número
de adesões). Estes textos, podem ou não
ser adoptados na íntegra, ser modificados
e acrescentados.
O importante é não deixarmos de fazer
este PROTESTO. Este é mais um momento
que deve unir todos os que discordam do
inaceitável modelo de avaliaçãoque o ME
quer impor e da táctica que tem seguido
para o tentar confirmar dentro das escolas.
A participação de todos é fundamental,
faz parte da nossa luta, é sinal da nossa
afirmação!

Curtas

Alargamento da escolaridade obrigatória
Decisão do Governo exige forte investimento
na Escola Pública
Comentando a medida anunciada em Abril
passado pelo Governo, relativa ao alargamento
da escolaridade obrigatória para 12 anos, revelada pelo Primeiro-Ministro, a FENPROF saúda a
mudança de posição do Executivo, pois apesar de
esta ser uma medida inscrita no seu Programa,
a Ministra da Educação tinha, em Setembro de
2008, anunciado que não se concretizaria.
A FENPROF é a favor deste alargamento desde
o seu 6.º Congresso, realizado em Braga, em 1998,
defendendo, ainda, que a frequência obrigatória
se inicie no ano que antecede a entrada no 1º
Ciclo do Ensino Básico, estabelecendo-se, assim,
em 13 anos.
Para que o alargamento passe de um simples
anúncio e se concretize, com expressão efectiva
em 2012/2013, é necessário que, neste intervalo
de tempo, sejam tomadas medidas sem as quais
não será possível tornar obrigatória a frequência
do Ensino Secundário, designadamente:
- Medidas efectivas e eficazes de combate ao
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abandono e insucesso escolares nos 9 anos da
actual escolaridade obrigatória. No caso do abandono, recorda-se, a taxa de conclusão do actual
ensino básico (coincidente com a escolaridade
obrigatória) é apenas da ordem dos 80%;
- Medidas que permitam a permanência no
sistema dos alunos que abandonam precocemente
a escola, não se inscrevendo no ensino secundário,
e que representam cerca de 40% do total dos que
concluem a escolaridade obrigatória de 9 anos;
- Medidas no âmbito da acção social escolar que
garantam a gratuitidade dos manuais em toda a
escolaridade obrigatória, para todos os alunos,
bem como outras medidas de discriminação positiva no que respeita, nomeadamente, a material
escolar, alimentação, transportes e alojamento,
quando necessários;
- Medidas que permitam à Escola Pública dar
a resposta indispensável a este alargamento construção de escolas e recrutamento de mais
professores, entre outras - sob pena de poder vir
a ter lugar um forte processo de privatização do
ensino secundário;

Profunda mudança no rumo
da política educativa
Acrescenta a nota divulga pelo Secretariado
Nacional da FENPROF que é, também, necessário
que, neste contexto, os cursos profissionais, tecnológicos e artísticos se assumam com igual dignidade à dos científico-humanísticos e não como
percursos menos valorizados e qualificados. Se
tal acontecesse, seríamos levados a concluir que
ao sucesso educativo se tinha sobreposto a intenção de garantir apenas o sucesso estatístico.
Para a FENPROF, é importante e positivo o
alargamento, desde que sejam tomadas as medidas adequadas à concretização desta decisão
política. Isto é, fica o próximo Governo obrigado
a um fortíssimo investimento na Educação, em
particular na Escola Pública, o que implica a
necessidade de uma profunda mudança no rumo
da política que foi seguida pelo actual. Deste,
exigem-se, ainda, sinais fortes no sentido dessa
mudança, sob pena de este anúncio poder ser
mal interpretado...

Movimento Democrático de Mulheres
40 anos – uma história com futuro
O MDM – Movimento Democrático de Mulheres é a mais antiga organização de mulheres portuguesa. Nascida nos duros anos
do fascismo, em 1968, teve na sua génese
muitas e muitas mulheres anti-fascistas,
lutando pelos valores da liberdade e da
democracia, exigindo o fim da ditadura
e da guerra colonial, que então assolava
o nosso país.As quatro décadas de acção
e intervenção do MDM são pautadas pela
defesa intransigente dos direitos das mulheres, pelo combate às discriminações,
pela luta por uma sociedade mais solidária, mais humana e mais justa. Como
grandes contributos deste movimento
podemos apontar a melhoria das condições
de vida das mulheres, a sua valorização e
destaque na sociedade, a visibilidade do
seu papel fundamental.
Nos anos de resistência ao fascismo mas
também depois da Revolução de Abril, na
construção de um país melhor e com mais
igualdade, o MDM destacou-se na reflexão,
na acção e na luta pelos direitos das mulheres, pela sua emancipação, pelo seu
reconhecimento. Nas mais diversas áreas
da sociedade – na economia, no trabalho,
na família, na cultura e nas artes, na participação política, entre muitas outras – as
mulheres cativaram e ampliaram o seu
lugar. Aos mais diferentes níveis, local,
regional ou nacional, o MDM esteve ao lado
das mulheres portuguesas intervindo, exigindo, reivindicando. Em sete Congressos
e muitos outros espaços de reflexão e de-

bate, o MDM procurou, ao longo destes 40
anos, acompanhar os grandes desafios que
se colocam às mulheres, reflectir sobre
causas e consequências, traçar caminhos e
agir pela mudança. E muitas foram as lutas
que se travaram e ainda se travam nos
dias de hoje: pelo fim das discriminações
salariais, pelo reconhecimento da função
social da maternidade, contra a carestia
de vida, pela paz e a solidariedade com as
mulheres do mundo, pela despenalização
da interrupção voluntária da gravidez, na
exigência de estruturas sociais de apoio às
famílias, pela saúde sexual e reprodutiva
das mulheres, pela melhoria das condições
de vida e contra a exclusão social, contra
todo o tipo de violência exercida sobre
as mulheres, contra as alterações que
agravaram o Código do Trabalho, entre
tantas, tantas outras. Junto dos órgãos
de poder, nos espaços institucionais em
que participa (Conselho Económico e
Social, Conselho Consultivo da Comissão
para a Igualdade de Género e Cidadania,
Direito de Antena) ou nas ruas, ao lado das
mulheres, o MDM tem-se destacado como
movimento de opinião e intervenção na
defesa dos direitos das mulheres.
Também as comemorações do Dia Internacional da Mulher mobilizam o MDM e
milhares de mulheres em todo o país e
em todo o mundo, procurando-se, em
cada ano, renovar o debate, aprofundar
as razões desta data, fazer a festa de todas as mulheres. Relembram-se as raízes

históricas do 8 de Março e homenageiamse as mulheres que diariamente lutam
contra as discriminações e defendem os
seus direitos.
Para além deste grande património de
intervenção e luta, o MDM é também
futuro. O movimento das mulheres foi e
continua a ser fundamental na luta e conquista de direitos para a mulher. Depois
de tantos avanços e conquistas que Abril
trouxe para todas as mulheres, os últimos
anos têm sido palco para retrocessos nesses mesmos direitos e limitações ao seu
exercício. Mantém-se a necessidade e a
actualidade do movimento de mulheres
não só para continuar a lutar contra as
discriminações que persistem como para
defender os direitos duramente adquiridos
para as mulheres em Portugal. Para tal,
é fundamental que as mulheres sejam as
primeiras conhecedoras e defensoras dos
seus direitos, que estejam na primeira
linha do combate às discriminações, que
rejeitem qualquer tipo de menorização.
Esta luta pela igualdade, que é uma luta
de mulheres e também de homens, é uma
luta de todos e contribuirá decisivamente
para uma sociedade melhor, para um mundo mais justo. É esse o futuro que buscamos e para o qual o MDM quer contribuir.
Natacha Amaro
Direcção Nacional do MDM
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TUDO o que foi vivido por milhares
de professores, nos dias 8 de Março e
8 de Novembro de dois mil e oito, será
dissecado até às últimas palavras, sons e
envolventes imagens, por sociólogos e historiadores, e por todos aqueles que não
se limitam à simples constatação das coisas, optando por mergulhar bem fundo na
interpretação dos factos. Para isso, já se
encontram disponíveis muitos documentos,
opiniões, ideias e contradições, mais tudo
o que há-de sobrar na neblina dos tempos.
Nas páginas seguintes, dissecar-se-á o
que de permeio foi mais relevante: concentrações, debates, reuniões, vigílias e
greves. Destas, vai interessar compreender que ninguém ousou dizer que a adesão
não tinha sido significativa. Basta recordar
quem o disse. Mas prepare-se tinta e papel
para se escrever sobre o que representou a
disponibilidade de milhares de professores
para mutuamente se esclarecerem e poderem afirmar que o modelo de avaliação não
pode ser uma coisa imposta. Coisas impostas não são amadas. Não há envolvimento.
Tornam-se num frete. Traem os princípios
mais notáveis da pedagogia e tornam os corações míopes.
MAIS adiante, é que vai ser o cabo dos
trabalhos para esses dissecadores que hãode querer explicar tudo tintim por tintim.
Porque tremem e fendem - se as margens
de tantos sobressaltos, e o rio que estava
prestes a desaguar, ainda não desaguou.
Sobressaltos em correrias pela febre de

ranquingues individuais; sobressaltos em
correrias num toca - a - despachar em
cima do limite temporal; sobressaltos em
correrias para sofrer mais absurdos, numa
azáfama sufocante por entre estúpidos e
estéreis labirintos de densidade burocrática.
Ao deixar-se morrer o que se assumiu,
espezinha-se a alma e, mais uma vez, regista-se a traição do eu de cada um, silenciando-se razões e raivas, esmorecendo e
fraquejando.
Mas, a luta de homens e mulheres é assim mesmo! Feita de recuos e avanços,
avanços e recuos, desistências, desilusões
e resistências renascidas para se ter outra
vez a História na mão, de cabeça erguida,
avistando os possíveis horizontes solidários
e fraternos.
QUANDO a avaliação for orientada por instrumentos capazes de apelar à participação democrática dos professores, ouvindo
a voz da sua experiência e sabedoria, é
possível encontrar caminhos para alcançar
o grande objectivo revolucionário que, por
extenso, é a transformação da escola pública numa Escola Pública de Qualidade.
Todos os professores estão interessados
em participar com a sua inteligência e conhecimento para se atingir esse estimulante propósito.
Só assim, e após a massificação que garante para já o acesso a uma escolaridade
obrigatória até ao 9º ano, podem nascer
ideias geradoras de ambientes pedagogi-

camente enriquecidos e enriquecedores;
porque só assim o conhecimento e a aprendizagem serão valorizados em toda a sua
plenitude; porque só assim a escola pode
formar para uma verdadeira cidadania
todos os que nela constroem e partilham
vivências de diferentes matrizes culturais.
Não ouvi ainda uma única voz discordante sobre a importância de haver uma Escola Pública de Qualidade. É estranho, muito
estranho por isso que, passados que foram
35 anos desde o 25 de Abril, ainda tenhamos um parque escolar a precisar de uma
urgente renovação; ainda tenhamos a falta
de um fio condutor para a formação contínua de todos os professores; ainda tenhamos comunidades educativas pouco sensibilizadas para uma Escola Aberta ao debate
responsável e exigente, aprofundando-se,
não com a velocidade da sociedade consumista que actualmente é quem mais ordena, mas sim com uma paciente análise/
reflexão, de forma a estruturar cada vez
melhor a prioridade de todas as prioridades que é esse importantíssimo exercício
de educar.

PS: Sobre o “Simplex ” apetece recorrer à
velhíssima ideia contida nesta frase já muito gasta : <<…é preciso que alguma coisa
mude, para que tudo fique na mesma…>

Fevereiro de 2009
Carlos Piló Carvalho

Argumento do Medo
O medo faz parte da condição humana, todos temos medo.
Começamos por ter medo do escuro e a este
vão-se acrescentando muitos outros: medo
da solidão, das palavras, de pensar, de não
ser amado, do poder, de dizer não, de não
ser bom pai/mãe, da doença, de ser solidário com um amigo quando isso implica um
comprometimento público e o mais radical
de todos os medos – a morte!
Saber que o medo faz parte de nós não significa que nos habituemos a ele, que deixemos
que ele invada a nossa vida, faça parte de
nós como um apêndice com o qual nos habituamos a viver.
Parece-me que a única forma de lhe sobreviver é tentar encará-lo de frente, não deixar
que ele me vença, me controle o mais simples dos actos quotidianos porque o medo,
em última análise, limita a minha liberdade
de acção e sendo um sentimento “contagioso” – se sinto os outros com medo, passo
também eu a ter medo – limita gradualmente a liberdade de todos os que me rodeiam.
Poucos foram os exemplos de homens/mulheres que ao longo da história enfrentaram
sozinhos todos os outros. Certos das suas
convicções, não tiveram Medo de as divulgar

mesmo sabendo que isso poderia significar a
exclusão social, o ridículo, a morte.
Sabemos o que isso significou para Sócrates,
Galileu, Darwin, mas com eles aprendemos
que o mundo pode ser visto de um outro
prisma que não aquele a que estamos habituados e não precisamos de ter medo disso.
Também durante demasiado tempo, no nosso país, vivemos sobre o signo do medo.
Muitos tiveram medo, durante longos anos,
tanto tempo que quase deixámos que fizesse
parte de nós. Vivíamos sem poder reclamar,
contestar ou reivindicar, direitos básicos
como liberdade de expressão, de escolha
partidária, de ver filmes e ler livros por nós
escolhidos ou, simplesmente, expressar um
pensamento contrário à ideologia reinante.
Os homens que na madrugada de Abril avançaram sobre Lisboa moveram-se contra o
medo reinante, abrindo as portas à Liberdade e todos nós acreditámos que nunca
mais iríamos ter medo de falar, de pensar,
de assinar o nome numa folha que é um manifesto de contestação contra algo que não
concordamos.
Porque sabemos que a liberdade nunca é um
dado adquirido mas um processo em construção, nunca poderemos estar seguros de

que a conquistámos, mas teremos, de forma
firme e continuada, de lutar por ela que é
também uma forma de lutar contra o medo.
Sabemos ainda que nessa luta, a união, o
não nos sentirmos sozinhos, a força da solidariedade, dá-nos o pano de fundo essencial
para enfrentar este medo em concreto.
Usar o argumento do medo para não assumir
compromissos anteriormente defendidos é
escolher o mais fácil, é adiar o problema
para que outros o resolvam, é escudar-se
num sistema perverso em que espero que
outros apareçam em madrugadas de Abril
para resolver o problema. O problema é que
a História dificilmente se repete e “dos fracos não reza a História”!
Podemo-nos calar perante os outros, refugiando-nos no argumento do medo, mas há
certamente um medo que dificilmente calaremos – o medo de trair a nossa própria
consciência e a essa não há forma de fugirmos pois, sendo com ela que nos deitamos,
é a nossa mais cruel amante!!!
Isabel Maria Rodrigues da Cruz
Professora de Filosofia
Escola Secundária de Albufeira
isamare.lima@gmail.com
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