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e mobilizador das nossas capacidades profissionais e humanas.
Por isso, este espaço pertence aos leitores.
Cabe-lhes preenchê-lo e aumentá-lo na dimensão das suas
propostas e opiniões.

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores,
mesmo quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito
de sintetizar ou não publicar quaisquer artigos, em função do
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editorial

editorial
Entendimento e desentendimentos
Dia 17 de Março, os Sindicatos de Professores e o Ministério da Educação assinaram
em conjunto um documento político que dá corpo a algumas das reivindicações dos
professores e educadores e que faziam parte da Resolução aprovada na Marcha da
Indignação. Não se tratando de um cheque em branco ao ME, desse documento faz
parte integrante uma declaração em que fica claro que “… a Plataforma Sindical dos
Professores, no que à avaliação diz respeito, reafirma o seu desacordo com o modelo
imposto pelo ME …”.
Este documento é importante por várias razões, entre outras:
- mostrou que, embora sendo difícil, não foi impossível obrigar o ME a ouvir e a levar
em conta a opinião de quem tem legitimidade para negociar, os sindicatos (o que, nos
tempos que correm, não é de somenos importância);
- parou a “corrida” em que algumas escolas se tinham empenhado para ver qual seria a
primeira a iniciar o processo de avaliação;
- facilitará a reabertura do diálogo, salvando o 3.º período, preocupação desde sempre
assumida pelos professores e pelos sindicatos;
- impediu que os professores fossem avaliados por critérios diversificados;
- permite que as escolas e os professores disponham de mais tempo para debater a
gestão, pois o primeiro procedimento pode ir até 30 de Setembro;
Sendo conhecido o “Entendimento”, importa lembrar que permanecem em aberto muitos
desentendimentos:
- sobre o ECD - continuaremos a combater pela sua revisão; esta foi a alteração legislativa
que mais prejuízos causou aos professores, cortando a carreira em duas, dividindo-os
em titulares e professores;

Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS



- sobre a gestão - combateremos este modelo de gestão, que não reforça a vida democrática nas escolas;
- sobre a Educação Especial – continuaremos a combater as medidas restritivas que o ME
tem tomado para este sector de educação e ensino;
- sobre a Prova de Ingresso – porque não se justifica, porque é uma medida que apenas
pretende “limpar” a estatística do desemprego docente;
- sobre o tempo de serviço – a luta contra este roubo não será esquecida; milhares de
professores foram seriamente prejudicados e é urgente reatar a luta pela recuperação
deste tempo;
- sobre o horário de trabalho – é um dos problemas mais sentido pelos professores, sendo
urgente aprofundar o que consta do “Entendimento”;
- sobre a Escola Pública – combateremos a mais que provável futura proposta de alteração
da Lei de Bases do Sistema Educativo, que procurará “legalizar” os sistemáticos ataques
que o ME tem lançado sobre esta construção do Portugal democrático;
-…
É tempo de pensarmos no próximo ano; a aplicação experimental deste modelo de
classificação de professores demonstrará o que sempre temos dito: que é burocrático,
incoerente, complicado e que não serve à escola nem aos professores, devendo ser
alterado no final do ano 2008/2009.
Para isso temos que manter a unidade e continuar a lutar.
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Define o regime jurídico dos cursos
de educação e formação de adultos
(cursos EFA) e das formações modulares previstos no Decreto-Lei n.º
396/2007, de 31 de Dezembro, e revoga a Portaria n.º 817/2007 de 27 de
Julho.

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Indice de

Legislação

tindo-lhes o acesso a computadores
adaptados, sem quaisquer encargos
adicionais.

Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de Estado da
Educação

Despacho n.º 8774/2008, DR
n.º 60, Série II de 2008-03-26

Decreto-Lei n.º 40/2008, DR
n.º 49, Série I de 2008-03-10

Reforço do princípio da estabilidade
do sistema de colocações de docentes.

Altera o Decreto-Lei n.º 78/2003,
de 23 de Abril, que cria a bolsa de
emprego público (BEP).

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior – Direcção-Geral do Ensino Superior

Deliberação n.º 933/2008,
DR n.º 63, Série II de 2008Lei n.º 14/2008, DR n.º 51, 03-31
Série I de 2008-03-12
Assembleia da República

Proíbe e sanciona a discriminação
em função do sexo no acesso a bens
e serviços e seu fornecimento, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro.

Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de Estado da
Educação

Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação

Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/A, DR n.º 47,
Série I de 2008-03-06
Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 26/2005/A, de 4 de Novembro,
que aprova o Estatuto do Ensino Particular, Cooperativo e Solidário, estabelecendo o regime jurídico da relação entre a administração regional
autónoma e os estabelecimentos de
educação e ensino dos sectores particular, cooperativo e solidário.

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação

Portaria n.º 230/2008, DR n.º
48, Série I de 2008-03-07
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Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior – Direcção-Geral do Ensino Superior

Deliberação n.º 934/2008,
DR n.º 63, Série II de 200803-31

Despacho 7465/2008, DR n.º
52, Série II de 2008-03-13

Pré-requisitos para 2008 e regulamentos dos grupos A, P e E.

Delegação de competências de avaliador e nomeação em comissão de
serviço de professores na categoria
de professor titular.

Ministério da Educação – Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação

Assembleia da República

Relatório n.º 7/2008, DR Declaração de rectificação
n.º45,Série II de 2008-03-04 n.º 12/2008, DR n.º 55, Série I de 2008-03-18
Relatório de actividades relativo ao
ano de 2007

Utilização dos exames nacionais do
Ensino Secundário como provas de ingresso.

Rectifica a Lei n.º 3/2008, de 18 de
Janeiro (primeira alteração à Lei n.º
30/2002, de 20 de Dezembro, que
aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário), publicada
no DR n.º 13, 1ª série de 18 de Janeiro de 2008.

Presidência do Conselho de Ministros

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 52/2008, DR n.º
56, Série I de 2008-03-19
Visa permitir que os alunos dos 11º
e 12º anos do ensino secundário possam, durante o corrente ano lectivo,
aderir ao programa e.escola, criandose ainda um regime especificamente
dirigido a beneficiários da iniciativa
com necessidades educativas especiais de carácter permanente, garan-

Aviso n.º 10680/2008, DR n.º
68, Série II de 2008-04-07

Aviso de abertura dos concursos
de educadores de infância e de professores dos ensinos basco e secundário para o ano escolar 2008/2009,
de acordo com o previsto no DL n.º
20/2006.

Ministério da Educação – Secretaria-Geral

Despacho n.º 10614/2008,
DR n.º 71, Série II de 200804-10
Reclassificação profissional de docentes requisitados nos serviços centrais e periféricos do Ministério da
Educação para as carreiras técnica e
técnica superior do quadro único do
pessoal dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação, ao abrigo do DL n.º 314/2007,
de 17 de Junho.

actual
Ainda a Marcha da Indignação e as suas réplicas

actual

O País inteiro assistiu ao protesto gigantesco
dos educadores e professores portugueses.
Ultrapassando todas as expectativas,
100.000 docentes desfilaram no dia 8
de Março, no coração de Lisboa, reafirmando, num ambiente impressionante
de unidade e firmeza, que “assim não
se pode ser professor” e que “a escola
pública não aguenta esta política”.
O Pais inteiro ouviu o protesto gigantesco dos educadores e professores
portugueses, presentes nesta Marcha
da Indignação. Foi a maior manifestação de sempre do sector da Educação,
dois em cada três professores estiveram presentes. Um oceano de revolta
desceu do Marquês de Pombal ao Terreiro
do Paço, passando pela Avenida da Liberdade, num desfile compacto de cerca
de três quilómetros. A mensagem desta
histórica acção não podia ser mais clara:
é tempo de respeitar os professores e de
pôr fim a esta política que os desrespeita
e desconsidera.
O Governo do PS e o Ministério da
Educação conseguiram, com a sua prepotência e o seu autismo, provocar a
maior onda de indignação e participação
de uma classe profissional de que não há
memória, e criar uma grande unidade
e solidariedade em defesa da escola
pública.
Depois da Marcha, e apesar do ME afirmar que não há recuos e que a política do
Governo para a Educação vai continuar
na mesma linha, verificaram-se algumas
cedências, fruto das exigências dos milhares de professores que mostraram no
passado dia 8 de Março, que já perderam
a confiança na ministra e no governo.
No entanto, desenganem-se os que
acham que 100.000 a protestar nas
ruas é algo que se esgota nas reivindicações e palavras de ordem em defesa
da escola pública. A Marcha da Indignação continua ainda a produzir réplicas,
que, em alguns casos, se transformaram em verdadeiros maremotos…
O facto de haver pessoas a reunirem
em plenários sindicais, dentro ou fora da
escola, manifestações de descontentamento para com o governo, a defender
ideias ou pontos de vista diferentes das
veiculadas pelos nossos governantes, incomoda alguns. Estas reacções originam,
por vezes, episódios como no tempo do
fascismo. Nesses tempos perante um

O Governo tem consciência dos justos protestos dos trabalhadores
e da injustiça e fracasso das suas políticas, no entanto opta por
fugir ao diálogo com os sindicatos e a não responder às reivindicações e propostas que estes fazem.

qualquer ajuntamento popular, a ditadura logo acusava o PCP de instrumentalizar as pessoas, intimidando e condicionando a liberdade. Recordem-se os casos
recentes de policias a deslocarem-se em
vésperas de iniciativas de rua, às sedes
de sindicatos ou a escolas, as ameaças
desencadeadas contra sindicalistas,
professores, trabalhadores da saúde e
restantes funcionários públicos, estes
são um bom exemplo, do comportamento antidemocrático, de vários membros
do governo do PS.
Outras réplicas ainda, e dignas de
uma escala, que não a de “Richter” ou
“Mercalli” mas sim, de “outra coisa”
que parecia extinta desde 1974.
Exemplo, ainda mais recente, o de
membros destacados do PS não aceitarem que alguns municípios tenham
cedido, aos sindicatos e aos professores
do respectivo município, transporte para
os docentes se deslocarem a Lisboa para
participar na Marcha da Indignação.

mara sobre a cedência de um autocarro
ao SPZS e, mais recentemente, o caso
de um deputado do PS na Assembleia
Municipal de Aljustrel que redigiu um
ofício à Inspecção Geral das Autarquias
Locais sobre a legitimidade da gestão
dos transportes da Autarquia e da sua
cedência, em concreto, para “manifestações sindicais”.
O Governo tem consciência dos justos
protestos dos trabalhadores e da injustiça e fracasso das suas políticas, no
entanto opta por fugir ao diálogo com os
sindicatos e a não responder às reivindicações e propostas que estes fazem.
Preferindo adoptar um estilo arrogante
e autocrático de governar, sustenta-se
numa maioria absoluta, onde tenta passar uma ideia de “esquerda moderna”
mas, pelos vistos, com réplicas ainda do
velho “Estado Novo”.

Dois casos que ilustram bem as referidas réplicas, aconteceram no Distrito de
Beja, com o representante do Governo
no Distrito a questionar a respectiva Câ-
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Professores na manifestação
da Interjovem
A Fenprof e os seus sindicatos
estiveram presentes em força na
manifestação da Interjovem, estrutura dos jovens trabalhadores
da CGTP-IN. O dia nacional da juventude, 28 de Março, contou com
a presença de mais de 10 mil jovens vindos de todo o país.
O combate à precariedade foi o tema
central dessa jornada de luta, que foi
o culminar da «estafeta contra a precariedade».
Contratados, desempregados, falsos
recibos verdes... todos precários!

Os modelos de contrato a que os docentes estão sujeitos têm «evoluído»
no sentido do aprofundamento da precariedade:
- Mais precários ainda do que os contratos administrativos de serviço docente,
os contratos a termo resolutivo são uma
realidade que passou a atingir crescentemente também os docentes.
- A introdução desta modalidade contratual sem que fossem acauteladas as
suas implicações, levou e leva a que
professores que têm já tempo de serviço
e descontos realizados, embora não para
a Segurança Social, estejam na iminência

recorrer a outras formas de subsistência em que se «desperdiçam» as respectivas qualificações profissionais.
É uma situação inacreditável num país
que apresenta problemas como altas
taxas de insucesso e abandono escolares, atrasos profundos ao nível das
qualificações da população activa e, até,
a persistência de expressivos níveis de
analfabetismo. É também o resultado
de opções políticas que têm levado ao
desinvestimento na educação, à não introdução de melhorias importantes nas
condições de trabalho e funcionamento
das escolas públicas e que revelam uma
chocante insensibilidade social perante
o desemprego e desperdício, no caso,
destes profissionais.
A precariedade e o desemprego descritos também acabam por facilitar
outras situações de precariedade,
como as que se vivem, por exemplo no
ensino particular e cooperativo:

A precariedade atinge os professores e educadores, aqui ficam alguns
destaques...
- O recurso a contratados decorre de
opções que têm adiado, ou até feito
regredir, uma política de quadros de
acordo com as reais necessidades das
escolas.
- Uma grande parte destes docentes
acumula já largos anos de serviço: têm
sido prolongadamente necessários ao
sistema, sem que, no entanto, lhes seja
apresentada uma perspectiva de vínculo
definitivo (necessidades permanentes
do sistema são enfrentadas por meio de
contratos precários).
- Uma exigência antiga a que os sucessivos governos se têm furtado: a existência de um regime de vinculação dinâmica
que torne definitivos os vínculos precários dos professores e educadores.
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de perder direitos sociais que lhes eram
devidos.
- As Actividades de Enriquecimento
Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico,
insistentemente referidas na propaganda
do Governo, já envolviam mais de 13
500 professores no ano lectivo transacto
(o que poderá representar quase 40%
dos docentes que trabalham com os
alunos do 1º ciclo): Trata-se de mais um
patamar de precariedade a que muitos
docentes se vêem obrigados a recorrer,
na sua maior parte sujeitos a «recibos
verdes», com baixas e desiguais retribuições e em horários diminutos e muitas
vezes dispersos.
O desemprego avassalador que se
vive entre professores e educadores
é, desde logo, um elemento facilitador
do aprofundamento da precariedade.
Poderemos estimar em cerca de 30
000 os que estão desempregados ou a

- Os jovens (alguns nem tanto!) professores são, regra geral, sujeitos ao prolongamento até ao limite dos contratos
precários, muitas vezes sujeitos a relações laborais de marcada submissão.
- Nas escolas profissionais a precariedade é generalizada, atingindo a maior
parte dos docentes que ali leccionam.
No ensino superior a precariedade
atinge níveis extremos.
- É a regra no sector privado.
- No sector público os quadros são manifestamente reduzidos e, mesmo assim,
acabam por não ser preenchidos.
- Tem ocorrido um movimento de deliberada pulverização de contratos com
vista à redução de encargos salariais.
- Mesmo assim, as pressões financeiras
sobre as instituições fazem com que
cresçam ainda mais as rescisões de contratos e despedimentos.
- Os vínculos precários atingem todos
os níveis de qualificação: a incorporação
de doutorados no sistema é feita na base
de contratos precários.
- Um exemplo eloquente é o que se
passa no ensino politécnico: três em
cada quatro docentes estão fora dos
quadros, mantidos em contratos precários…
Por isso temos de continuar a lutar para
garantir a estabilidade.

lutas

2ª feira de protesto no Sul
Beja

lutas
Faro

Portalegre

Évora

Por iniciativa da Plataforma Sindical,
decorreu mais uma segunda-feira de
protesto (5 de Maio), desta vez na nossa
Zona SIndical.

dando sequência à luta que se desenvolve, em defesa da dignidade profissional
docente, por uma melhor escola pública, de qualidade e para todos.

As concentrações, onde foi aprovada
uma moção, decorreram em Portalegre
(Pç. da República), Évora (jardim do
Templo de Diana), Beja (jardim do Bacalhau) e Faro (jardim Manuel Bívar). Os
educadores e professores presentes
manifestaram a sua disponibilidade
para participar nas manifestações regionais marcadas para 17 de Maio, que,
no sul, estão previstas para Évora e Faro,

O Encontro do Sindicato dos Professores da Região Açores, “Olhares sobre
a Educação”, que decorreu no passado
dia 5 de Maio, no Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo, ilha
Terceira, fez chegar às concentrações
realizadas no sul uma saudação a todos
os educadores e professores que se juntaram e protestaram na rua, “deixando
evidente que os resultados (até agora)

obtidos, tendo elevada importância, não
resolvem os gravíssimos problemas que
afectam a Educação em Portugal”. “Por
essa razão”, lê-se mais adiante, “consideram que, manter uma forte acção e
luta reivindicativa, é inevitável perante
um Governo que, de outra forma, já deu
provas de ignorar as justas exigências
dos professores e dos trabalhadores por
se julgar dono da verdade absoluta e
ter de servir interesses que não são os
que melhor servem à generalidade dos
portugueses”. / JPO

Professores e Educadores, Assembleias de Escola ou Agrupamento,
Conselhos Executivos, Conselhos Pedagógicos.
Informamos que foram no passado dia
5 de Maio publicitados pelo Ministério
da Educação dois despachos que concretizam dois aspectos do “Memorando
de Entendimento”.
1. Transferência temporal do limite
para a eleição dos Conselhos
Gerais Transitórios para o final do mês
de Setembro de 2008
2. Criação da Comissão Paritária da
Avaliação do Desempenho que, entre
outros aspectos, procederá ao acompanhamento do processo de experimenta-

Curtas

ção do modelo e preparará a revisão do
modelo de avaliação

perderiam qualquer relação com o seu
grupo de origem ou nível de ensino.

Se na 1ª versão existia uma vaga
alusão a este novo sector, quando explicitava que o seu horário seria de 22
horas lectivas e não de 20 horas como
anteriormente, o ME parece agora, com
a célebre capacidade de ignorar com
a mão direita, o que faz com a mão
esquerda, desconhecer este novo grupo
de recrutamento, criado pelo DecretoLei nº 20/2006 de 31 de Janeiro, e em
relação ao qual insistiu, os professores

O conteúdo funcional que deveria ser
distinto dos restantes sectores é simplesmente omitido.
Perante esta situação e podendo dar-se
o caso desta omissão não se dever unicamente a incompetência, mas manter
alguma intenção obscura, deveremos
estar atentos, não vá dar-se o caso de
nos quererem lançar nalguma carreira
técnica.
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AVISO GERAL em tempo de “mexidas” na legislação laboral

É preciso resistir, é preciso lutar, afirmando
caminhos alternativos!
Esta foi a mensagem que sobressaiu do Aviso Geral, iniciativa que a CGTP-IN realizou nos dias 16 e 17,
respectivamente no Porto e em Lisboa, envolvendo milhares de trabalhadores do sector privado e da
Administração Pública.
Manuel Carvalho da Silva abordou
as questões centrais da revisão da
legislação laboral, alertando para as
consequências das mobilidades e das
flexibilidades, num contexto de reforço
da precariedade laboral. O secretáriogeral da Inter destacou ainda a importância da unidade e da capacidade de
intervenção do movimento sindical português – reivindicativo, representativo
e proponente.
”Há justas razões de descontentamento e protesto, porque os trabalhadores
estão confrontados com uma violenta
ofensiva do grande patronato e do
Governo que procura destruir direitos laborais e sindicais, desregular as
relações de trabalho e atacar pilares
essenciais do direito do trabalho, e,
simultaneamente, enfraquecer direitos
sociais tão importantes como são os da
segurança social, da saúde, do ensino ou
do acesso à justiça”, sublinha a moção
aprovada no Aviso Geral, iniciativa em
que participaram numerosos educadores
e professores, em representação dos
Sindicatos da FENPROF.
Sacrifícios…
e mais sacrifícios
”Têm sido impostos aos trabalhadores
e às suas famílias sacrifícios e mais sacrifícios que em nada têm contribuído
para a resolução dos grandes problemas
do país. Destes sacrifícios
apenas tem resultado um enriquecimento desmedido de grandes capitalistas, o cavar das
injustiças e a ruptura de solidariedades. Portugal continua a mostrar os mais
baixos níveis de desenvolvimento a nível
da União Europeia e a registar atrasos
que comprometem o futuro dos portugueses”, refere a moção aprovada nesta
jornada da CGTP-IN, que apesar do mau
tempo mobilizou milhares de pessoas,
e que uma boa parte da comunicação
social parece ter esquecido…
“Em resultado das políticas seguidas
avolumam-se os problemas laborais e
sociais: crescimento do desemprego e
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da precariedade do trabalho; diminuição
dos salários reais e aumento do custo
de vida; acentuar das desigualdades;
aumento da pobreza; roturas na coesão
social. Ao mesmo tempo aumentam as
promiscuidades entre interesses privados e públicos e entre o poder político
e o poder económico, florescem os negócios resultantes do ataque às funções
do Estado e vai degradando-se a política
e a própria democracia”, acrescenta a
moção.
Vira o disco e toca o mesmo: precariedade, baixos salários, gestão deficiente
Como refere a Central, a generalidade
do patronato mostra-se incapaz de enfrentar os problemas da competitividade
da economia, prosseguindo uma prática
de gestão que, desrespeitando as leis,
viola frequentemente os direitos dos
trabalhadores e os direitos sindicais
na empresa, continuando a apostar na
velha matriz dos baixos salários e da
precariedade do trabalho, e, ao mesmo
tempo, na gestão deficiente e na escassa
inovação tecnológica.
“Alguns grandes sectores empresariais
boicotam a contratação colectiva de
forma ostensiva, conscientes de que é
nela que se ancoram os mecanismos que
permitem salvaguardar o fundamental
dos direitos dos trabalhadores”, refere
a moção aprovada no Aviso Geral.
“Regime Jurídico do Contrato de Trabalho em Funções Públicas”
A chamada reforma da legislação laboral que está em curso - no sector privado
assumida por via da revisão do actual
Código do Trabalho e, no sector público,
através do “Regime Jurídico do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas” e de
outras medidas legislativas - em vez
de ser dirigida para repor equilíbrios
nas relações de trabalho, surge orientada para aumentar a desregulação e
a precariedade, reduzir a retribuição
do trabalho e aumentar os horários de

trabalho, alerta a Central.
O Governo, acrescenta a moção, invoca a necessidade de “harmonizar” o
regime de emprego do público com o do
privado, fingindo esquecer a natureza
profundamente distinta do estatuto e
funções dos respectivos trabalhadores,
mas o que tem em mente é nivelar por
baixo as condições de trabalho, quer de
uns, quer de outros.
Código do Trabalho
e flexigurança à portuguesa
O mercado de trabalho nunca esteve
tão desregulado por via da precariedade
de emprego, da proliferação dos falsos
recibos verdes e do trabalho temporário,
do não cumprimento das normas legais
e contratuais. O diagnóstico do Livro
Branco confirma-o.
O Código do Trabalho assumiu um papel
preponderante que, agora, patronato
e Governo querem prosseguir e aprofundar, com uma revisão centrada na
aplicação do conceito de flexigurança
à portuguesa, carregada de objectivos
que visam facilitar o despedimento e
embaratecer os custos do trabalho.
“Ao avançar, como tudo indica, para
a revisão do actual Código do Trabalho,
nos termos do Livro Branco, o Governo
desrespeita os compromissos assumidos
pelo PS, na AR, aquando da sua discussão
em 2003, na medida em que considerou,
então, inaceitável a iniciativa legislativa
do PSD e CDS, designadamente por estes
“pretenderem fragilizar o movimento
sindical e reduzir o papel da negociação
colectiva.”, esclarece a moção, que
lembra ainda, a propósito:
”É ao Governo que cabe a responsabilidade política da apresentação da proposta de revisão do Código do Trabalho
e as conclusões a que chegou a Comissão
do Livro Branco não podem servir para
justificar as opções que vier a tomar.”
Na perspectiva da Inter, “a revisão do
Código do Trabalho só se justifica para
corrigir os aspectos comprovadamente
gravosos da actual Lei, nomeadamente nos entraves que veio colocar à
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contratação colectiva e à inversão do
tratamento mais favorável e adoptar
medidas legislativas que contrariem
aos malefícios que o próprio diagnóstico
da Comissão atribui à aplicação da Lei
em vigor, nomeadamente o aumento da
precariedade e a actuação unilateral do
patronato.”
Sério aviso ao Executivo Sócrates
e ao patronato
Tanto nas intervenções como na moção
aprovada nas concentrações do Porto e
de Lisboa, a CGTP-IN deixou um sério
aviso ao patronato e o Governo: os
trabalhadores e as suas organizações
representativas opõem-se firmemente
a que revisão da legislação laboral se
encaminhe para reduzir, ainda mais, as
garantias dos trabalhadores; para reforçar os poderes
patronais, acentuar a precariedade no
emprego, promover as flexibilidades e
mobilidades
designadamente pela via da relação
individual de trabalho; para promover
a caducidade das convenções colectivas, liberalizar os despedimentos por
via da introdução do despedimento por
inaptidão, limitar os direitos sindicais e
consequentemente o exercício da actividade sindical. / JPO

Respeito pelos direitos dos trabalhadores da Administração Pública
Os trabalhadores reunidos na Cidade de Porto e Lisboa, em 16 e 17 de Abril de 2008, deliberam:
1. Avisar o patronato e o Governo da sua frontal oposição e firme disposição de desenvolver todas as formas de luta que
se mostrem necessárias para impedir uma revisão gravosa do Código do Trabalho.
2. Exigir o respeito pelos direitos dos trabalhadores da Administração Pública e uma negociação séria e efectiva do
processo de “reformas” em curso, feita com tempo suficiente que permita esclarecimento e debate com os trabalhadores
e a sociedade.
3. Intensificar a luta pelos direitos contratuais, pelo crescimento real dos salários, em particular os mais baixos, pelo
emprego e contra a precariedade e os despedimentos nos sectores privado e público.
4. Fazer do 1º de Maio uma grande manifestação de expressão dos inúmeros descontentamentos e protestos, da afirmação dos direitos dos trabalhadores e da força dos sindicatos que expresse a solidariedade e convergência de interesses
de todos os trabalhadores dos sectores público e privado e o seu empenhamento na construção de uma sociedade mais
justa e solidária e no pleno desenvolvimento do País.
Da moção aprovada no Aviso Geral, Porto e Lisboa, 16 e 17 de Abril de 2008
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Plataforma Sindical e ME assinam Acta que inclui
“Memorando de Entendimento”
A equipa ministerial e os representantes da Plataforma Sindical dos Professores rubricaram na manhã de 17 de
Abril uma Acta contendo 3 documentos
anexos - o Memorando de Entendimento, uma Declaração da Plataforma, lida
por Mário Nogueira, e uma Declaração
da Ministra da Educação, apresentada
pela própria.

Das declarações da Ministra da Educação destacamos a marcação de uma
reunião com a Plataforma no dia 21 de
Abril, a fim de se proceder à negociação de um Decreto Regulamentar que
integrará as medidas que constam do
Memorando, no âmbito da Avaliação do
Desempenho, e a constituição da respectiva Comissão Paritária, no sentido
de dar, rapidamente, forma jurídica ao
decidido nesta matéria. Nesta reunião
será ainda abordada a calendarização
dos restantes processos negociais que
decorrem do Entendimento - horários e
estrutura da carreira.
Mário Nogueira, em nome da Plataforma, leu a Declaração que ficou anexa
à Acta. Desta Declaração destaque-se
o desacordo dos professores com o
modelo de avaliação imposto pelo ME,
aliás expresso nos pareceres e posições
emitidos ao longo dos processos de
revisão do ECD e de regulamentação
desta matéria.
Foi, ainda, reafirmado que os pressupostos base do desbloqueio da actual
situação de profundo conflito em nada
alteram as divergências de fundo que as
organizações sindicais mantêm sobre:
- o actual Estatuto da Carreira Docente,
designadamente quanto ao ingresso na
profissão e à divisão dos docentes em
“professores” e “titulares”, agravada
por um concurso de acesso sujeito a

cotas e com regras injustas e inaceitáveis;
- ao modelo de avaliação do desempenho que se considera injusto, burocrático, incoerente, desadequado e inaplicável, devendo ser alterado no final do
ano lectivo de 2008/2009.
- um modelo de direcção e gestão
escolar que não reforça a autonomia,
antes a cerceia;
- a nova legislação sobre Educação
Especial, que põe em causa princípios
fundamentais da Escola Inclusiva;
- um conjunto grande de medidas que
tem vindo a desvalorizar a Escola Pública
e não dignifica o exercício da profissão
docente.
Mário Nogueira, em representação da
Plataforma Sindical, considerou ainda
ser imperioso racionalizar a organização
do horário dos docentes, aprofundando
o que nesta matéria consta do Entendimento, no sentido de se respeitar
o direito ao tempo necessário para a
excelência do exercício da docência,
incluindo o tempo necessário para a
actualização científica.
“Estas são razões suficientes”, concluiu
Mário Nogueira, “para que, apesar do
entendimento agora encontrado, os
professores continuem a lutar por uma
profissão dignificada no quadro de uma
Escola Pública de qualidade, inclusiva e
mais democrática”.

No próximo Jornal da FENPROF será publicado o Memorando comentado

“VALORIZAR OS RESULTADOS
PARA CONTINUAR A LUTA!”
CARTA DO SECRETÁRIO-GERAL DA FENPROF AOS
PROFESSORES E EDUCADORES PORTUGUESES

Colegas,
A assinatura, em 17 de Abril, do “Memorando de Entendimento” não significou
o fim da luta dos professores contra a
política educativa do actual Governo,
concretizada pela equipa de Lurdes
Rodrigues. Significou, isso sim, que um
mês depois de a ministra ter considerado
irrelevante a Marcha que juntou 100.000
professores, se tornou evidente que,
afinal, o seu Muro de Intransigência também abre brechas, o que deverá reforçar
a nossa confiança na obtenção de novos
resultados se por ele lutarmos.
Como sempre afirmámos, havia condições para que se “salvasse” este 3.º
período lectivo, mas nenhumas razões
para abrandarmos a contestação contra
quem passou três anos a degradar a
Escola Pública e a desvalorizar e atacar
os Professores.
Com este “Memorando de Entendimento” conseguimos - apesar do “ECD do
ME”, da legislação que o regulamenta,
dos despachos internos dos secretários
de estado, das pressões e da chantagem
exercidas sobre as escolas e os professores - que este ano, a avaliação, tal como
foi concebida e legislada pelo Governo,
não se aplicará a um único professor ou
educador porque os Sindicatos agiram e
os Professores lutaram.
Começámos com a denúncia do modelo
de avaliação, seguiram-se as providências cautelares que, entre Janeiro e
Abril, pararam o processo, por fim, foi
a luta que obrigou o ME a negociar e o
Governo a aprovar nova legislação con-

Curtas
Integradas no Dia D, realizaram-se centenas de reuniões sindicais, cerca de noventa por cento das escolas e dos docentes
que nelas participaram votaram favoravelmente a Moção “Entendimento” - é importante para os professores, mas não resolve
as questões de fundo, pelo que deverá manter-se uma forte acção sindical e reivindicativa”.
Esta moção considera importante o entendimento alcançado, relativamente a aspectos parcelares e de resolução urgente,
pelo que as organizações da Plataforma Sindical dos Professores o subscreverão por integrar satisfatoriamente reclamações
de carácter imediato que, na Marcha da Indignação, os professores e educadores exigiram ver resolvidas no terceiro período
do presente ano lectivo.
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firmando que, contrariamente ao que o
ME considerou “ponto de honra”, este
ano o modelo de avaliação do ME está
suspenso e no próximo, 2008/2009, em
experimentação, estando já prevista a
sua alteração. Quanto ao modelo, convém recordar que só razões de ordem
economicista e administrativa e uma
evidente intenção de controlar politicamente os professores justificam este
modelo de avaliação. Substitui-lo por
outro que sirva as escolas, contribua
para a melhoria do desempenho dos docentes e, assim, para um ensino e uma
educação de qualidade é um desafio que
se coloca, como nunca, aos professores
e às suas organizações sindicais.
Podíamos ter recusado este passo intermédio, mas, nesse caso, teríamos de
fechar os olhos ao que se passava à nossa
volta, nas escolas, com a avaliação, a
bem ou a mal, a avançar e as suas piores
consequências - desemprego, não renovação de contratos e perdas de tempo
de serviço - a ameaçarem os professores; teríamos de ignorar os abusos que
se abatem sobre milhares de docentes
obrigados a horários de trabalho pedagogicamente absurdos, ou mesmo ilegais;
teríamos de nos fazer distraídos face
à marcação de reuniões, em inúmeras
escolas, para que avance imediatamente
a nova gestão; teríamos de desvalorizar
a perda de paridade com os técnicos
superiores da Administração Pública ou
à utilização do Conselho das Escolas para
promover “negociações” que deveriam
decorrer com os Sindicatos...Fechar os
olhos a tudo isso seria um mau serviço
que prestaríamos aos Professores!
Os resultados obtidos não foram uma
dádiva do Governo, mas sim a prova de
que, mesmo com a postura antidemocrática da actual maioria, a prepotência
tem os limites que a nossa capacidade
de luta define.
Se os passos que demos foram positivos
e extremamente importantes, os desafios continuam a ser muitos e complexos,
e exigem que se mantenha a luta e a
unidade:
- Para que seja revisto o “ECD do ME”
que nos dividiu em titulares e professores, acentuou a precariedade e aumentou o desemprego, criou uma espúria
prova de ingresso com o intuito de institucionalizar o desemprego e impôs este
inaceitável modelo de avaliação.
- Contra uma gestão cujo “emblema” é
um senhor director todo-poderoso e a
liquidação da organização democrática
da escola e de uma verdadeira autonomia.

actual

- Pela valorização da Escola Pública,
tendo de ser alteradas medidas que a
degradam, tais como a nova legislação
sobre Educação Especial, o encerramento cego de escolas, o tipo de “escola a
tempo inteiro” adoptado pelo ME, entre
tantos outros erros, equívocos ou quadros legais deliberadamente aprovados
pelo Governo que atentam contra a
Escola Pública.

No que respeita à equipa ministerial,
também não se alterou a nossa opinião.
Lida mal com as regras da democracia,
portanto não nos iludamos: foi a pressão
da nossa luta que impôs a negociação,
pelo que se tratou de uma situação excepcional que só a continuação da luta
poderá tornar regra. Daí afirmarmos
que “salvo” o 3.º período, a luta irá
continuar.

Simultaneamente, há que ser vigilante
quanto ao cumprimento do “Memorando
de Entendimento”, há que organizar
em cada escola, agora com mais algum
tempo, o combate à implementação da
gestão do senhor director, há que manter uma forte pressão sobre o Governo,
ainda mais quando se irá entrar em
calendário eleitoral.
No próximo ano, que é de balanço da
Legislatura e preparação da próxima,
a FENPROF aprovará e divulgará dois
importantes documentos: o “Livro Negro das Políticas Educativas do actual
Governo” e a “Carta Reivindicativa dos
Professores e Educadores Portugueses”.
Serão dois importantes contributos para
a mudança na Educação, que apresentaremos aos professores e a todo o País.
Ainda este ano lectivo, propomo-nos
apresentar aos Professores e Educadores
uma proposta de avaliação do desempenho para que, todos juntos, construamos

a alternativa a defender quando, no final
do próximo, for alterado o actual modelo. Confirmaremos, assim, a palavra de
ordem: “Avaliação Sim, mas esta Não!”
Colegas,
Os tempos que correm não são fáceis
e mais difíceis se tornarão se quebrarmos a unidade e desistirmos de lutar.
Em tempo de retrocesso e regressão
social e política, a luta dos professores
tem sido exemplar e obteve resultados.
Quem nos conhece sabe que desistir ou
ceder em princípios não fazem parte da
nossa forma de estar na profissão e no
sindicalismo. E é por não desistirmos de
lutar por uma Escola Pública democrática, de qualidade e para todos, por não
desistirmos de lutar por uma profissão
dignificada e valorizada que depois do
“Memorando de Entendimento” em

torno de reivindicações de carácter
imediato, mantivemos os protestos dos
professores, pois são muitas as razões
para que continuemos a protestar!
Protestos que não poderão deixar de
ser acompanhados por envolvimentos
em lutas mais gerais contra medidas
e projectos de lei - como o Código de
Trabalho ou os que se destinam à Administração Pública - que se aplicarão a
todos os trabalhadores, logo, também
aos professores.
Todos juntos, ajudaremos a construir
uma Melhor Escola Pública, a dignificar
e valorizar a Profissão de Professor, a
tornar mais justo e solidário este país
em que, tendo por referência a UE,
cada rico custa um maior número de
pobres! Todos juntos combateremos,
com maiores probabilidades de êxito,
a actual política e os políticos que a
impõem!
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TRATADO DE LISBOA

O que os comentadores não explicam...
A sessão pública da CGTP-IN sobre
o Tratado de Lisboa (aprovado
em Dezembro passado pela UE e
agora ratificado no parlamento
português), iniciativa realizada na
tarde de 23 de Abril, junto à Assembleia da República, reclamou
“um debate parlamentar sério,
crítico e profundo, e uma decisão
que reflicta e coloque em evidência
a necessidade de outra Europa, em
que os trabalhadores, as
trabalhadoras e os povos
se revejam e apoiem”.

Vertente social na gaveta

Ao observar que o Tratado de Lisboa
incorpora o essencial da proposta de
“Tratado Constitucional” (rejeitado na
sequência dos resultados da consulta
popular em dois Estados fundadores da
U.E. – a França e a Holanda), e que, nessa medida transfere competências para
instituições supranacionais da U.E. e põe
em causa o princípio da igualdade entre
Estados, a CGTP-IN alerta para fragiliza-

A Inter lembra em primeiro lugar que
o Tratado representa um novo passo
na construção europeia em curso, com
sérias implicações e consequências,
nos mais variados aspectos, para os
Estados-membros e, nessa medida, para
Portugal, para os portugueses e portuguesas, como a Central tem alertado
em numerosas ocasiões (entrevistas de
dirigentes, conferências de imprensa,
reuniões e plenários sindicais, etc).
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Sem pretender pôr em causa o legítimo
exercício da democracia representativa,
a CGTP-IN não pode, no entanto, deixar
de manifestar a sua viva indignação
perante a quebra de uma promessa
eleitoral que configura uma evidente
fuga ao veredicto popular, confinando
a uma maioria parlamentar a decisão
sobre a proposta de Tratado, portadora
de conteúdos essenciais anteriormente
rejeitados.
Com a recusa governamental do referendo, alerta a
moção aprovada em Lisboa,
perdem os trabalhadores e
os cidadãos e cidadãs portugueses que, uma vez mais,
vêem ser-lhes negada a oportunidade de se pronunciarem
sobre o rumo da construção
europeia, a democracia sai
enfraquecida.

Os participantes naquela
iniciativa sindical reafirmam
o compromisso de acção da
Central “em defesa dos direitos e garantias de quem
trabalha, por um Portugal
mais justo e solidário, por
uma Europa social e mais
democrática”. Para além de
revelar uma posição frontal,
responsável e oportuna, o
documento aprovado em São
Bento explica, com clareza,
aquilo que passou ao lado
na maioria dos comentários
ouvidos na televisão…
Só se lamenta que em vez
de levar em linha de conta
esta atitude sindical de
grande coerência, o Primeiro Ministro opte por
frases de propaganda demagógica e por comentários
infelizes aos que alertam
para os perigos do Tratado,
dizendo que se trata de
“preconceitos”…

Promessa eleitoral quebrada!

Por uma Europa social e
solidária

ção da vertente social, a desvalorização
do diálogo social e a consagração da
matriz neoliberal e militarista da actual
fase da integração europeia.
Recordando a promessa pré-eleitoral
do Partido Socialista e do Primeiro Ministro, a CGTP-IN regista que o presente
processo de ratificação determinaria a
realização de um referendo nacional
– que a CGTP-IN sempre reclamou,
a culminar um amplo e esclarecedor
debate sobre conteúdos, significado e
reais consequências da actual proposta
de Tratado;

Em Portugal e no plano europeu, a CGTP-IN, outros movimentos, organizações sociais
e políticas batem-se por uma
Europa social e solidária,
democrática e progressista realça a moção-, uma Europa
de Estados soberanos e iguais
em direitos, que garantam
efectiva protecção social,
serviços públicos acessíveis
e de qualidade, mercados de
trabalho regulados, assentes
no direito do trabalho como
direito autónomo e respeitadores dos direitos de quem
trabalha, negociação colectiva como
fonte de direito e de progresso que
salvaguarde os direitos adquiridos, com
diálogo social assente numa base séria
e no respeito pelo papel e intervenção
dos sindicatos, em contraposição a políticas desenvolvidas e reafirmadas no
Tratado./JPO

A Marcha da
Indignação
Como e porque lá chegámos?

em foco
destacável

Como é que lá chegámos?
Em Fevereiro de 2005 o povo português e, seguramente,
muitos professores e educadores votaram contra um Governo anti-dialogante que impunha leis e não negociava com os
trabalhadores. Votaram contra o autoritarismo e a falta de
democracia do Governo PSD.
O Partido Socialista ganhou as eleições, José Sócrates foi
eleito 1º Ministro, Maria de Lourdes Rodrigues foi empossada
Ministra da Educação.
No dia 18 de Abril decorreu a primeira reunião entre a Fenprof e a equipa do Ministério da Educação do novo governo.
Logo nesta primeira reunião a Fenprof reiterou a sua exigência
de participação negocial em todas as matérias respeitantes à
Educação e ao Ensino, dando como exemplo do que não deve
acontecer – o facto de as mais recentes medidas tomadas,
já por este governo, terem sido à margem da participação
dos Sindicatos – falava-se ao tempo do aumento da idade da
reforma!...

A 15 de Julho 2005 dia de greve da Administração Pública Paulo Sucena criticava “ a campanha
violenta”, em curso, contra os Professores e a
Administração Pública e afirmava” trinta e um
anos depois da Revolução de Abril ter instaurado
a democracia em Portugal, há um Governo que
quer impor serviços mínimos na Educação e que
manda fazer listas de professores grevistas (greve nos dias dos exames do secundário). Nunca
nos esqueceremos disto! Não perdoaremos!”
Relembramos, ainda, que nesta altura o Governo elaborou
um projecto de Proposta de Lei que previa roubar ano e meio
de serviço aos docentes portugueses (884 dias roubados!
– sabemos, hoje!).
O ME continuava na senda das malfeitorias ao apresentar
o “projecto de Decreto - Lei que visava negociar a terceira
alteração ao E C D”- (este projecto não foi entregue à Fenprof
, nem aos seus Sindicatos).
Ainda, em 2005, a Fenprof apresentou duas queixas na OIT
(Organização internacional de Trabalho) contra o governo
português que suportado na sua maioria absoluta, pôs em
causa dois direitos fundamentais de todos os professores,
enquanto trabalhadores: O Direito à Greve e o Direito à Negociação Colectiva.
Quanto à negociação colectiva o Governo e o Ministério da
Educação não ouviram os Sindicatos, ou apenas fingiram fazêlo na aprovação das seguintes disposições: congelamento das
carreiras; alteração das condições de aposentação; “Terceira
alteração” ao ECD; Despacho que aprovou o calendário escolar
para 2005/2006; aprovação da portaria sobre acumulações;
organização e gestão dos horários de Trabalho - Despacho
17.387/05; alargamento doa horários das escolas do 1º ciclo e
Jardins de Infância; Despacho 16.795/05 alterações ao Regime
Jurídico da Formação Contínua de Professores.
Foram estes mesmos despachos 16 795/05 e nº 17 387/05,
publicados, respectivamente, em 3 e 12 de Agosto, sem que

pag. 2

tivesse decorrido qualquer processo negocial, introduzindo nas
escolas graves perturbações de organização e funcionamento.
Além de que, em diversos aspectos, contrariavam disposições
legais contidas no Estatuto de Carreira dos Educadores de
Infância e dos Professores dos Ensino Básico e secundário. Foi
a 26 de Outubro de 2005, ao fim da tarde, que a Fenprof, a
FNE e o Sindep anunciaram uma greve nacional de professores
e educadores para 18 Novembro de 2005.

O segundo ano do Governo Sócrates, no que
diz respeito à educação, ficou marcado pela
publicação do novo Regime de Concursos e pela
continuada desvalorização da profissão docente,
consubstanciada num percurso de “não negociação” da “ 3ª alteração ao Estatuto da Carreira
Docente” que acaba por ser publicada em 19
de Janeiro de 2007 e a que chamamos “ECD do
ME”. Este dia foi declarado dia de luto e em todos os anos de
vigência do ECD do ME o dia 19 de Janeiro será para a escola
e para os docentes portugueses um dia de luto e de luta

Neste Estatuto encontravam-se por regulamentar vinte
e quatro matérias (hoje, podemos dizer, que cada matéria
regulamentada contém mais e maiores ataques à profissão
docente e à Escola Democrática).
A primeira versão proposta para o ECD leva à rua em 5 de
Outubro de 2006 mais de 25 000 professores e educadores.
Das medidas mais negativas do ECD do ME destacam-se: a
divisão dos docentes em categorias hierarquizadas, o modelo
de avaliação de desempenho, a prova de ingresso na profissão
e a nova organização dos horários de trabalho.
Ainda em 2007 o ME apresenta a sua proposta para um
novo modelo de gestão escolar que governamentaliza a vida
das escolar, liquidando espaços essenciais de participação
democrática e cerceando a sua autonomia. Este modelo é
publicado já em 2008.

O ME está apostado, em 2008, em continuar
a aprofundar a sua estafada política de desvalorização dos docentes, dos seus Sindicatos,
assim como da Escola Pública. O ME quer impor
a avaliação de desempenho de docentes a todo
o custo, quer alterar a direcção e gestão das
escolas, quer concretizar a municipalização da
Educação, quer acabar com a escola Inclusiva,
quer fazer alterações ao 2º ciclo do Ensino Básico
visando dispensar professores à custa de qualidade de ensino, quer transformar o ensino superior
público em organizações fundacionais de direito
privado, quer destruir o direito à participação,
à liberdade, à EDUCAÇÃO.

em foco
destacável

Por tudo isto: o que foi concretizado, o que está em curso
e o que são intenções do Governo, os professores e educadores
saíram à rua de luto e em luta nas vigílias que antecederam
o imenso protesto que foi a Grande Marcha de Indignação dia
8 de Março.
A maior Manifestação Europeia trouxe à rua, em Lisboa,
100.000 professores e educadores indignados que representam dois terços dos docentes portugueses e que deram rosto
e voz à revolta que se vive na escola portuguesa. A ESCOLA E
OS PROFESSORES ESTÃO DE LUTO E NÃO DEIXARÃO DE ESTAR
EM LUTA enquanto o ME e o Governo não mudarem de atitude
e de política.

Cabelos brancos na Marcha
da Indignação
No dia 8 de Março entre o Marquês de Pombal e o Terreiro
do Paço, em Lisboa, 100.000 docentes de todo o país desfilaram numa grandiosa marcha, demonstrando ao Governo a sua
indignação enquanto responsáveis pela educação dos jovens
portugueses pelo propósito de destruir a escola pública.
Entre os milhares de marchantes muitos eram os que ostentavam cabeleiras cobertas de cabelos brancos.
Muitos tinham começado as suas carreiras antes do 25 de
Abril. Tinham conhecido uma outra escola, onde os sacrifícios
eram diários, onde a falta de condições de trabalho só eram superadas pelo respeito que o papel do professor incutia, em que
o gosto por ensinar fazia esquecer tudo aquilo que não existia,
(falta de condições, baixos salários, longas distâncias a percorrer diariamente muitas das vezes sem transportes, etc).
O 25 de Abril de 74 trouxe outras oportunidades. Obtiveramse melhores condições de trabalho e remuneração, obteve-se
um estatuto e uma carreira docente e esses professores
conseguiram alguma estabilidade e segurança.
Nestes trinta anos de democracia muitos foram os avanços
e recuos, batalhas ganhas e outras perdidas, mas não esmoreceram a dedicação, o profissionalismo e o amor à profissão.
O gosto pelos “seus alunos”, por ensinar, fazia com que não
se desse pelo correr dos anos e não se aspirasse pela idade
da reforma.
Esses professores de cabelos brancos, sinónimo de uma
vida de trabalho e dedicação ao ensino representavam o descontentamento impossível de calar e a revolta e indignação
de quem tem sido ofendido na sua dignidade e humilhado
enquanto cidadão. Muitos deles afirmavam que nunca tinham
participado, nestes trinta anos de democracia, numa manifestação de massas, mas que tinha chegado a hora.
O governo cegamente tem atacado os funcionários públicos

e os professores em particular.
Em nome de uma reforma, mas que mais não é que medidas injustas e malfeitoras, têm destruído o clima em que se
trabalha nas escolas, têm quebrado laços de solidariedade,
têm feito com que os professores enquanto transmissores do
saber sejam desvalorizados e humilhados.
Muitas foram as razões que levaram os 100 mil a desfilarem
em Lisboa, mas os professores no topo da carreira, sentiram
que era tempo de dizer basta àquilo que consideram ofensas e
falta de respeito, porque apesar das malfeitorias serem para
todos eles sentiram-se particularmente atingidos.
- A idade e o tempo de serviço para se atingir a reforma
foram dramaticamente aumentadas. A expectativa criada
durante toda uma carreira, de que se sabia quando era o momento da aposentação, tinha sido violentamente destruído;
- Esgrimindo o falso pretexto de “fazer com que aqueles
que mais experiência tinham na escola assumissem os cargos
de maior responsabilidade”, a carreira foi dividida em duas
categorias ( professores e professores titulares). Mas ao
considerarem e pontuarem somente os últimos sete anos da
carreira, o ME provocou com que, muitos que tinham tido todas
os cargos e funções permitidas enquanto docentes durante
muitos anos, mas que por variadas razões as não tinham tido
nesse período de tempo, foram preteridos.
Ficou demonstrado que a intenção do Ministério era de
efectivamente dividir os professores, pois, muitos daqueles
que tinham efectivamente mais experiência nas escolas não
foram providos a professores titulares.
- A falácia de uma avaliação de “mérito”, em que quantas
vezes (fruto de situações injustas dos quais os professores
não têm culpa), os avaliadores têm menos tempo de serviço
e experiência dos avaliados.
Estas foram algumas das razões que levaram os professores
de cabelos brancos a manifestarem-se.
Porque sabem por experiência feita que a escola pública é
fundamental para o desenvolvimento do nosso país.
Porque acreditam na força transformadora dos jovens que
procuram educar.
Porque acreditam que a unidade de uma classe consegue
derrubar montanhas. Porque apesar de já estarem no topo
da carreira, e não saberem se vão escolher aposentarem-se,
ainda acreditam que são capazes de continuar a desejar que
a escola se transforme porque através da sua transformação
acreditam na transformação desta sociedade.
Por isso foi lindo de ver nos seus rostos, muitos deles sulcados pelo passar dos anos, a força, a alegria, a determinação
de em coro dizer a este governo e a este ministério que
“Assim não se pode ser professor”
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NÚMEROS DA MANIFESTAÇÃO: 143 mil é o número de docentes e educadores existentes no País;
600 autocarros vieram de todo o País para a Marcha; 100 mil professores, dois terços da classe,
desfilaram contra o governo; 25 mil era o número do maior protesto de docentes realizado até 8
de Março; 7 autocarros saíram de Évora, 11 de Beja, 4 de Portalegre e 18 do Algarve, só na área
geográfica do SPZS!

A Marcha de todas as Indignações!
Estávamos no ano 2005 quando este governo PS tomou
posse com uma maioria absoluta que os portugueses lhe
confiaram.
Com isso confiaram também, que esta maioria de esquerda
desse um novo rumo às políticas nacionais e que, com todos
os portugueses, se caminhasse no sentido de construir um
Portugal mais próspero, mais justo, com mais emprego e
oportunidades para os jovens, com mais investimento nas
políticas sociais que continuam a ser responsabilidade de um
Estado Democrático.

Três anos volveram e a confiança numa maioria
“positivamente dinâmica” foi-se transformando
em descontentamento e protesto crescente.

Portugal hoje está mais próspero, mas, de pobreza, de
desemprego, e de precariedade, mais próspero de desinvestimento nas políticas sociais que parecem não fazer parte
deste “Estado” que Sócrates quis inventar…

A Educação, essa também não escapou à regra e
toda uma classe docente passou a ser constantemente desautorizada, insultada e desrespeitada!...

Essa classe, de ditos “privilegiados”, passou a ser alvo de
fortes medidas coercivas: de um dia para o outro viu os seus
horários de trabalho aumentados; aquilo que sempre foi serviço lectivo passou a ser componente não lectiva; o que era
trabalho extraordinário passou a não ser remunerado; aquilo
a que se chamava organização do ano lectivo desorganizou-se
e na escola já ninguém sabia de que terra era!... Mas, Maria
de Lurdes Rodrigues rejubilava, “tinha perdido os professores
mas tinha ganho a opinião pública” e “ a escola estava a sofrer
uma revolução silenciosa…”, sussurrava!...
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As AEC’s entraram de rompante, acabando com
outras, muitas e positivas, actividades anteriormente implementadas pelas próprias escolas.
Os alunos, esses, passam agora mais tempo na
escola que quase não lhes sobra tempo para
tempos livres!...
Os professores, esses, passam todo o tempo na escola entre
aulas, substituições, e infindáveis reuniões!...
Com a alteração do ECD, acentuou-se a intransigência do
ME, a imposição, a negação da negociação…
Perderam-se direitos e ganharam-se mais deveres, perderam-se certezas, ganharam-se inseguranças e medos…
Com o ECD do ME veio a “prova de ingresso” e a “divisão da
carreira”; veio o “concurso à Categoria de Professor Titular”
e, também este modelo de “avaliação de desempenho”… veio
tudo em catadupa, veio o desânimo e a frustração, mas veio
também “O LUTO”, A LUTA e A INDIGNAÇÃO!...
E foi esta tremenda indignação ou, se quisermos, as indignações de tantos professores que deram voz aos 100 mil que
saíram à rua, num sábado, 8 de Março de 2008, para dizerem
à Sr.ª Ministra da Educação:

BASTA! ASSIM NÃO SE PODE SER PROFESSOR
EXIGIMOS RESPEITO!
Foi assim, que mais uma vez se fez Abril em Portugal… e
O POVO SAIU À RUA NUM DIA ASSIM!...”.

em foco
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As Vigílias...
A imposição de medidas legislativas, as circulares e “ordens”, por parte do Ministério da Educação, levaram a que
cada docente fizesse o seu ponto da situação e a que dois
terços desses docentes se decidissem a lutar, lutar porquê?
Lutar para quê?

Porquê?
Porque acharam que tinham de agir, tomar as rédeas da
“cavalgada demolidora” do ME sobre os seus direitos e conquistas. Porque vivemos num País democrático, com regras,
com constituição da República, com Lei de Bases do Sistema
Educativo, com Legislação Laboral e Direito à negociação.

Para quê?
Para que o ME e o próprio Governo se consciencializem que
vivemos num País Livre e que não queremos esse País com “uns
que tudo mandam “ e “outros que a tudo obedecem”…
E foi por isto que antes da Marcha da Indignação bastaram
uns toques de SMS’s para que o País e também o Governo,
vissem as luzes das vígilas de Norte a Sul do País. Chamaram a
estes protestos “motor de arranque” para a Marcha,

eu chamar-lhe-ia “Voz da Razão dos Docentes
Portugueses”
Textos de: Lourdes Hespanhol,
Rosete Silva e Delfina Sistelo
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A MARCHA DA INDIGNAÇÃO
na voz dos professores:
“SOU CONTRATADA HÁ DEZ ANOS” Marta Gonçalves,
33 anos, professora de Inglês/Português, de Fafe

“Estou a contrato há 10 anos, tive sempre emprego e não
percebo porque continuo nesta situação. Estou aqui por
causa desta instabilidade. Preocupa-me também a burocratização que está a ser imposta com a avaliação, por isso sugiro
mais calma na implementação do modelo. Os professores
devem ser avaliados, mas não com esta pressão. Apoio a
demissão da ministra.”

“O PROFESSOR JÁ NÃO É PROFESSOR” José Afonso,
45 anos, prof. de Educação Tecnológica, de Lisboa

“Nunca participei numa manifestação, é a primeira vez.
E faço-o porque a escola pública não aguenta mais estas
políticas. Não sai nada de jeito em termos de legislação
daquele Ministério. O Estatuto do Aluno é o que mais me
indigna, seguido da revisão do Estatuto da Carreira Docente.
O professor já não é professor; dedica mais tempo às tarefas
burocráticas do que ao Ensino.”

“ESTÃO A DENEGRIR OS PROFESSORES” Maria José
Sousa, 48 anos, prof. do 1.° Ciclo, de Benavente

“Nestes três anos de Governo nunca participei em nenhuma manifestação. Não podia deixar de estar aqui hoje a
defender um ensino como deve ser. Esta política está a
denegrir os professores. Os decretos regulamentares vêm
em catadupa e sentimos dificuldade em realizar as tarefas
que os documentos nos impõem. Somos pela avaliação, não
acreditamos é na forma como está a ser imposta.”

“MINISTRA DEVE ADIAR A AVALIAÇÃO” Anabela Campos, 28 anos, prof. de Biologia/Geologia, de Braga

“Sinto-me completamente injustiçada. Acho que estão a
gozar com os anos que investi no meu percurso académico.
Sou contra este Estatuto e a forma como a avaliação está a
ser feita. Não vejo qual a necessidade de incluir as notas dos
alunos nas avaliação dos professores. Acho que a ministra
devia adiar a aplicação desta avaliação e depois repensar
com os professores este modelo.”

“É O BAPTISMO EM MANIFESTAÇÕES” Mário Ferreira,

carreira. Havia professores que tinham expectativas agora
goradas, o que também se reflecte na família. Conheço casos
em que as medidas a ser implementadas na escola estão a
prejudicar a família.”

“ESTOU DESMOTIVADO” João Reis, 44 anos prof. de
Português, de Castelo Branco

“Raramente participo em manifestações. Acho que estam os
a passar o limite do aceitável na matéria da avaliação e da
progressão na carreira. Estou desmotivado. Há muitos anos
que não me acontecia ir para a escola e mal conseguir dar
aulas. Sou contra este modelo de avaliação. Porque motivo
se incluem as notas dos alunos na avaliação? Para mim é
ridículo. É fazer passagens administrativas dos alunos para
que os professores não sejam penalizados na progressão
da sua carreira.”

“MINISTRA DEVE SER FLEXíVEL” Maria Afonso, 61
anos prof. de Geografia, de Almada

“Desde as manifestações do pós-25 de Abril que não
participo em nenhum protesto. Hoje estou aqui pela má
imagem que este Ministério está a passar dos professores.
Sou a favor da avaliação, cabe ao Ministério distinguir os
melhores professores dos piores, mas não assim, não se
pode dizer impreterivelmente que é agora e que é para
hoje. Acho que a ministra devia ser mais flexível. Não digo
para recuar em absoluto na avaliação, mas deve ser mais
flexível no diálogo.”

“IR PARA A ESCOLA É UMA ANGÚSTIA” Cândida Antunes, 52 anos prof. de Português, de Lisboa

“Venho aqui por um motivo simples, para pedir respeito.
É fundamental haver mais justiça e diálogo nesta política
educativa. Estas mudanças obedeceram a critérios profundamente injustos, as coisas tinham de ser mudadas, é certo,
mas de uma forma em que houvesse justiça. Tenho oito
anos de formação superior e vou ser avaliada por professores com menos tempo de serviço e com menos formação
académica. Sinto-me penalizada. Às vezes ir para a escola
é uma angústia, estou desiludida.”

46 anos, prof. de Economia, de Vila Pouca de Aguiar

Na voz da Ministra:

“É o meu baptismo em manifestações. Sou eleitor do PS desde 1980, votei PS quase sempre e estou muito desagradado
com a avaliação. Não sou contra, mas o processo está a ser
feito num prazo muito curto. Está errada a complexidade
do modelo. Os professores quase não têm tempo para prepararem aulas. Se querem fazer esta avaliação como está,
o melhor é dispensarem-nos da componente lectiva.”

“Cinquenta mil, cem mil … se fossem vinte mil
já eram de mais”

“A CAUSA É JUSTA E SOU SOLIDÁRIO” José António,
66 anos, advogado, marido de uma professora, Lisboa.

“Estou aqui porque a causa é justa e temos de ser solidários.
Tenho um conhecimento próximo da situação. Todo este
sistema de avaliação é controverso e impede a progressão na
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Na voz dos sindicalistas:
Mário Nogueira: “Ganhámos com maioria qualificada
de dois terços” (os professores portugueses são 143 mil
e na Marcha da Indignação estiveram 100 mil).

“Se o Governo não souber interpretar os sinais, então é a Democracia que está
em causa”.
Carvalho da Silva:

especial

especial

Mais de 14 Mil assinaturas entregues na
Assembleia da República
No dia 11 de Abril o grupo de trabalho da
Educação Especial da FENPROF entregou
mais de 14 mil assinaturas ao Presidente
da Assembleia da República, Dr. Jaime
Gama.
Desde a publicação do Decreto-Lei nº
3/2008 que a FENPROF tem vindo a
manifestar, de diversas formas, o seu
total desacordo com esta legislação que
contraria a filosofia inerente ao conceito
de Escola Inclusiva. A assinatura desta
Petição foi mais uma forma de luta contra uma legislação que põe em causa o
carácter inclusivo da Educação, imposta
a alunos, famílias e docentes.

lamento social
- substituem o modelo pedagógico por
um modelo clínico, desvalorizando o
papel da escola e dos professores
- utilizam a Classificação Internacional
de Funcionalidade e Incapacidade (CIF)
da Organização Mundial de Saúde (OMS)
como base para o processo de referenciação / avaliação das NEE, sendo a
designada CIF inadequada ao processo
educativo.

O Sr. Presidente, perante a fundamentação das respostas às questões
entretanto levantadas, considerou de
extrema importância e pertinência a
elaboração, por parte da FENPROF, de
um documento explicativo de todas as
nossas preocupações para apresentação
e discussão na Comissão de Educação da
Assembleia da República.

Durante uma hora e meia o Sr. Presidente
da Assembleia da República ouviu as nossas preocupações sobre as novas regras
legislativas para a educação de crianças
e jovens com Necessidades Educativas
Especiais (NEE), consideradas extremamente prejudiciais porque:
- voltam a centrar a intervenção no
aluno e na sua deficiência (alunos categorizados e agrupados por deficiências
em unidades especializadas e ensinados
à parte)
- colocam os alunos com deficiência
em ambientes segregados (escolas de
referência / unidades especializadas),
longe das suas famílias e das suas áreas
de residência levando a um maior iso-

AUTONOMIA E GESTÃO DAS ESCOLAS

Curtas

PROFESSORES CONTINUARÃO A LUTAR CONTRA O NOVO REGIME APROVADO
No dia em que foi publicado o Decreto-Lei 75/2008, a FENPROF reafirma
a sua oposição a este novo regime de
autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
Durante o (curto) período de discussão
pública, o projecto de Decreto-Lei foi
objecto de críticas fundamentadas por
parte dos docentes e das escolas, assim
como de reconhecidos especialistas
em administração escolar e do próprio
Conselho Nacional de Educação. Apesar
disso, o Ministério da Educação, à boa
maneira autoritária e arrogante a que
nos habituou, decidiu aprovar arbitrariamente o seu projecto, hoje publicado
no Diário da República.

Não será por isso que os professores e
educadores portugueses se conformarão
com um regime jurídico que recentraliza
poderes e configura um retrocesso no
funcionamento democrático da escola
pública. Este diploma continuará a merecer a contestação dos docentes, que
recusam a imposição a todas as escolas
da figura do Director todo-poderoso e
exigem a consagração dos princípios
de elegibilidade, colegialidade e participação – pilares de uma organização
democrática da escola.
Apesar de o referido Decreto-Lei estabelecer o prazo de 30 dias úteis, após sua
a entrada em vigor, para o início do processo de constituição do Conselho Geral

Transitório, o recente entendimento
entre o ME e a Plataforma dos Sindicatos
dos Professores alargou este prazo até
final de Setembro de 2008, visando criar
condições mínimas de estabilidade nas
escolas neste 3º período.
A FENPROF apela, assim, aos professores e educadores para que não desenvolvam qualquer procedimento neste âmbito durante este ano lectivo e entretanto
aprofundem a discussão sobre a forma
como deverão posicionar-se perante a
constituição desse Conselho e a entrada
em vigor desse regime jurídico.
O Secretariado Nacional da FENPROF

Intervir . 21

actual

actual

O 25 de Abril e o Sindicato
dos Professores
Parece-me indiscutível o reconhecimento geral pela acção dos sindicatos no que
diz respeito às melhorias de condições
de vida dos professores. A sua luta, em
defesa dos interesses dos docentes do
nosso país, tem sido permanente desde
a sua fundação.
Com maior ou menor dificuldade,
conforme a natureza das questões em
causa ou a intransigência do interlocutor
(Governo), a razão da sua existência
está mais que justificada.
A este propósito impõe-se historiar,
neste momento de passagem de mais
um 25 de Abril, o percurso seguido pelos
Sindicatos dos Professores.
Antes da data gloriosa e libertadora do 25 de Abril de 1974,
era interdito aos professores
organizarem-se em sindicatos.
Havia os que com isso sonhavam e sabiam ser o caminho
desejável e necessário.

lado. A delegação de que fiz parte era
oriunda do Alentejo. Na sala, no entanto, não estavam apenas professores.
Tínhamos consciência de que estavam lá
infiltrados agentes da Pide-DGS, a polícia
política do regime. Daí que não pudéssemos dar largas ao nosso entusiasmo e
tivéssemos mantido o debate à volta da
Associação que nos permitisse estarmos
organizados. Os oradores procuravam
apontar caminhos, com a cautela que
as circunstâncias impunham, sendo
visível, no rosto dos ouvintes presentes,
que algo mais era desejado.

Todavia, pelas circunstâncias
políticas existentes, de falta
de liberdade em Portugal, de
poder absoluto em regime
ditatorial, falar de sindicato
era considerado subversivo e,
como tal, não passava de um
sonho para alguns. Desses que,
como o poeta, sempre acreditaram que “O sonho comanda
a vida e sempre que o Homem
sonha, o Mundo pula e avança
como uma bola colorida nas
mãos de uma criança.”
Não podendo concretizar o
sonho porque as barreiras, naqueles tempos, eram intransponíveis e levantadas em todas
as instâncias, não poderiam
deixá-lo morrer.
Em ligeira abertura política
na era marcelista, não sendo
ainda possível pensar-se em
tal, avançou-se na tentativa de criar
em Portugal uma Associação Nacional de
Professores. As reuniões, para o efeito,
sucederam-se pelo país, na procura de
um objectivo há muito desejado.
Lembro-me de uma em que participei,
num colégio em Lisboa no ano de 1973.
O ginásio, local da reunião, estava repleto de professores vindos de todo o
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As dificuldades não deixaram de existir e o receio de medidas tendentes à
proibição das nossas acções era permanente.
Mas eis que, naquela madrugada, ao
som de “Grândola Vila Morena”, as
nossas Forças Armadas fizeram o 25 de
Abril.
Estávamos em 1974 e foi como se o
dique de uma barragem se rompesse.
Pessoas em turbilhão gritavam liberdade, cantava-se e chorava-se de alegria,
era um tempo novo, mais bonito, cheio
de cravos, clamando-se por solidariedade com todos e para todos.
Foram dias inesquecíveis que
reavivaram sonhos antigos. Um
deles, foi a criação do nosso
Sindicato.
Foi, de imediato, posta de parte a opção pela Associação que
estava em curso e avançámos
para o Sindicato.
As barreiras tinham desaparecido pelo que as portas se
abriram para a sua fundação
e o nosso sonho tornou-se realidade.
Daí o título desta pequena prosa: “O 25 de Abril e o Sindicato
dos Professores. “
Não teria sido possível sem a
audácia dos militares de Abril
e a coragem de milhares e milhares de portugueses que lhe
deram seguimento no próprio
dia e permanecem firmes para
que Abril seja sempre.
Devemos, assim, ao 25 de
Abril, o nosso Sindicato.

Só que naquele momento, tal não era
possível.
Passou-se o 1973 e fomos ganhando,
pelo menos, conhecimento com colegas
de todo o país, dispostos a levar por
diante a nossa Associação.
Mais uns meses decorreram e a confiança foi crescendo entre nós, aumentando
a natural ousadia para novos passos.

Mantenhamo-nos unidos, como
recentemente o demonstrámos na manifestação dos 100
mil, para o engrandecermos,
no objectivo supremo de à
Educação darmos o nosso melhor contributo, no pensamento permanente de
aos alunos ser prestada toda a atenção,
a fim de os formar como cidadãos de
corpo inteiro, capazes de garantir o
futuro de Portugal.
Aljustrel, Abril de 2008
Luís Bartolomeu Afonso Palma

CGTP

CGTP

Do congresso de Baltimore, em 1866, aos
nossos dias, a luta tem sido constante pela
dignidade e os direitos.
Representantes das associações de trabalhadores Norte Americanos reunidos,
em 20 de Agosto de 1866, em Baltimore,
aprovam um documento que dizia:
“A primeira e maior necessidade do
presente, afim de libertar o trabalho
deste País de escravidão capitalista,
é a promulgação duma lei segundo a
qual, o dia de trabalho deve comporse de oito horas em todos os estados
americanos e nós não abandonaremos,
até ao triunfo este alvo glorioso”.

1º DE MAIO EM PORTUGAL.

Dois portugueses participaram no
Congresso de Paris 1899. Regressados
a Portugal, dinamizam as decisões do
congresso, interpretados de forma diferente, com um “passeio ao campo” e
uma reclamação de 8 horas à Câmara de
Lisboa e no Porto, por uma manifestação
a reclamar as 8 horas, melhores salários
e condições de trabalho.

1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores – Feriado Nacional.
Este ano as razões são fortes para o termos comemorado em luta, sob o lema:

Os trabalhadores da Administração
Pública onde estão a maioria dos professores, estão confrontados, além das
questões específicas, graves e sérias,
tais como: o estatuto da carreira, o
novo modelo de gestão das escolas, os

Reforçados pela ATI fundada por Karl
Marx em 1864, em Londres, avançam por
toda a parte, com reivindicações e lutas
e vão alcançar importantes resultados
parciais, ganharam força e confiança.
Marcam uma grande iniciativa para Chicago no 1º de Maio de 1886, que reuniu
mais de 25 mil trabalhadores.
Os patrões resistem, retaliam, despedem e reprimem violentamente.
A fábrica Mac Cornich, despede 1200
trabalhadores, é lançado um apelo da
solidariedade, para uma concentração
à porta da empresa.
Surge no meio da multidão uma força
de polícia que dispara, fere e mata
manifestantes.
São presos vários dirigentes sindicais,
são julgados e condenados à pena de
morte, 6 executados e um suicida-se.
Estes trágicos acontecimentos de
Chicago que não eram diferentes dos
provocados em Nova Iorque, quando os
patrões lançaram fogo ás fábricas com
as operárias lá dentro, tiveram repercussão mundial de tal modo que um
inquérito, veio determinar a inocência
dos dirigentes sindicais, anos mais tarde.
Reconhecida pelo Governador do Estado
Ilinois.
Em congresso, de S. Louis EUA 1898
e Paris 1899, são tomadas decisões de
lançar um movimento de homenagem e
luta Internacional, marcado para 1890,
com os objectivos que estiveram na
origem dos trágicos acontecimentos de
Chicago.

A comemoração do 1º de Maio passa
a fazer parte, com altos e baixos, da
agenda sindicalista até 1928, quando
são suprimidos os direitos e liberdades
e criminalizadas tais actividades.
Assim se vai viver até ao 25 de Abril
de 1974.
O fruto proibido é o mais apetecido, de
formas muito diversas, quanto perigosas,
o 1º de Maio sempre foi comemorado
em Portugal, por vezes, com grandes
manifestações brutalmente reprimidas,
muita gente presa e torturada.
O 25 de Abril de 1974, foi “referendado” pelo 1º de Maio, naquele 1º de Maio
em liberdade, pela primeira vez Feriado
Nacional, em terra Portuguesa.
Milhões e milhões de portugueses, ao
apelo da Intersindical Nacional, encheram, literalmente as praças e ruas de
Portugal, afirmando querer a liberdade
e a democracia, pôs termo à guerra
colonial, construir um país mais desenvolvido, justo e solidário.
Foi o momento dos momentos. Inesquecível, um povo em marcha em direcção
ao futuro.
Desde então, com sangue, em 1984
no Porto quando quiseram impedir as
comemorações do 1º de Maio na Praça
da Liberdade, sempre se comemorou o

concursos, as avaliações, etc., ainda,
com o “Livro Branco”, com centenas
de artigos, alguns para consagrar os
despedimentos, mais mobilidade e
transferências, aumento de salários,
etc.
Os trabalhadores do privado conhecem
as propostas governamentais para piorar
o Código do Trabalho, visando consagrar
o despedimento sem justa causa, repescar o despedimento por inaptidão, da
lei 49408 de 1966, forçar a caducidade
dos contratos colectivos que garantem
direitos, etc.
Todos, do público ao privado, sentem os
efeitos nefastos da precariedade e insegurança dos vínculos laborais, a acentuada degradação dos salários e pensões,
o encerramento e encarecimento dos
serviços públicos de Saúde, Segurança
Social, justiça, ensino, etc.
Todos, infelizmente, temos muita razão
para exigir respeito pela nossa dignidade profissional, pelo nosso trabalho
e saber.
É o trabalho humano que melhora a
vida, liberta a humanidade, aumenta o
conhecimento e a cultura.
VIVA O 1º DE MAIO Manuel Guerreiro

(Membro do Executivo do
Conselho Nacional da CGTP-IN)
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A EDUCAÇÃO, OS PROFESSORES
E A DITADURA
O Elogio ao Analfabetismo
Ao arrepio do discurso político da 1ª
República, logo a seguir ao 28 de Maio
surgiram vozes que faziam a apologia
do analfabetismo. Que seria preferível
manter o povo na ignorância - diziam.
Personalidades destacadas da vida nacional (o historiador João Ameal, a escritora
Virgínia de Castro e Almeida e outros)
afirmam categoricamente que “O povo
já sabe de mais” e “Felizes aqueles que
não sabem ler”. Autores que seguimos
de perto neste artigo, como sejam
Salvado Sampaio, Filomena Mónica, e
Rómulo de Carvalho, nos seus trabalhos
de investigação, exemplificaram abundantemente esta doutrina do Estado
Novo. Doutrina que ao longo de todo
o Estado Novo vai aflorando com menor
ou maior intensidade, mas revelando
perplexidades por exactamente se colocar contra os ventos da História. Já em
1933, Salazar defendia numa entrevista
a António Ferro: “ Considero [...] mais
urgente a constituição de vastas elites
do que ensinar o povo a ler. É que os
grandes problemas nacionais têm de ser
resolvidos, não pelo povo, mas pelas
elites enquadrando as massas”.
Curioso é que ao contrário de todas
estas “eminências” nacionais, um presidente de uma Junta de Freguesia, Luis
José Frade Caldeira, em 28 de Julho de
1941, “perante tão elevado número de
crianças recenseadas (...)” lamentava “a
infelicidade do Povo de Cabeço de Vide
[concelho de Fronteira], por não possuir
mais uns lugares de professores, onde
se combatesse o analfabetismo, que a
passos largos, em pleno século das luzes,
conduz para a escuridão o povo da sua
terra natal”.
Rómulo de Carvalho (o nosso poeta
António Gedeão), também ele professor,
fez uma pesquisa no Diário das Sessões
da Assembleia Nacional e encontrou
coisas de pasmar, mas que elucidam
bem a política educativa então seguida.
Num debate sobre educação, no dia 5
de Março de 1938 e dias subsequentes,
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registam-se intervenções do género, por
parte dos deputados:
- Moreira de Almeida ataca os relatores de um parecer, pois, segundo ele,
os mesmos apreciam o acesso de todas
as crianças ao ensino; remata dizendo
“que na vigência da Revolução Nacional
se escreva o que acabo de ler, acho uma
coisa muito pouco lógica.” Mas havia
mais: Na proposta do governo dizia-se
que a formação dos agentes do ensino
primário (nesta expressão englobam-se
regentes escolares e professores) devia
ter “sentido imperial, corporativo e predominantemente rural”, e os relatores
no seu parecer tinham o atrevimento de
dizer que não compreendiam o significado de “sentido imperial”. Ora, ainda
na véspera à noite, explicou o deputado
Moreira de Almeida, “todos nós tivemos
o enlevo espiritual” de ouvir “o nosso
ilustre Chefe” afirmar que “A Nação tem
decididamente a vocação do heroísmo,
do desinteresse, da acção civilizadora,
da grandeza espiritual”.
- Juvenal de Araújo alertou para o
facto de o ensino infantil constituir “um
desgraçado aliciamento ao desaparecimento e à aniquilação da família”.
- O Pe. Correia Pinto lamentava que o
povo português não soubesse ler, quanto
mais não fosse para poder ler os discursos de Salazar. No entanto, asseverava:
“Tenho um grande respeito e um grande
medo dos professores de instrução primária”.
- Teixeira de Abreu, depois de ter elogiado o discurso do Padre Correia Pinto
(que teve o Dom de “elevar-nos acima
de nós próprios, de tal forma que, quando S. Exª. acabou o seu discurso, todos
ficámos surpresos de nos encontrarmos
neste canto da Assembleia Nacional”)
defendeu que “rapaz que fique distinto
na instrução primária é um rapaz perdido para a família”. Quanto ao perfil
do professor, defendia: “Preferível seria
que fosse bom e simples; mas quando
não se possa ser bom, ao menos que não
se seja muito douto”.
- Querumbim Guimarães perguntava
se os companheiros de Gama saberiam

escrever. Concluía: “Tenho um certo
temor deste fetichismo do alfabeto,
que fez a época dos enciclopedistas da
revolução francesa, ao fulminar a pseudo-ignorância da treva medieval”.
- Vasco Borges, insurgiu-se contra o
que considerava o nudismo das praias e
contra as mulheres que fumavam “como
fragateiros”, questionando-se sobre o
papel da família na educação. “Isto,
se não são invenções comunistas, são
hábitos comunizantes” – disse.
- Fernando Borges, outro deputado,
afirmou que nas escolas rurais que nelas deveria existir “inteira harmonia de
vistas” entre o padre e o professor.
- Pacheco de Amorim fez uma intervenção em que referiu que nos países
nórdicos não havia analfabetismo,
tendo sido interpelado pelo já referido
Pe. Correia Pinto dando este a curiosa
explicação que se segue: “Hibernam uma
grande parte do ano e não saem; existe
assim a vida prolongada da casa, o que
torna fácil ensinar as crianças a ler e a
escrever”!
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A Depuração dos Serviços Públicos
Em 1935 sai um decreto-lei destinado
a depurar sistematicamente toda a estrutura do Estado. Um decreto-lei com
data de 13 de Maio de 1935 estipula que
“Os funcionários ou empregados, civis ou
militares, que tenham revelado ou revelem espírito de oposição aos princípios
fundamentais da Constituição Política,
ou não dêem garantia de cooperar na
realização dos fins superiores do Estado, serão aposentados ou reformados,
se a isso tiverem direito, ou demitidos
em caso contrário.” Logo trinta e três
funcionários civis e militares foram
afastados, entre os quais os professores
Abel Salazar, Rodrigues Lapa, Sílvio Lima
e Aurélio Quintanilha.
Pouco depois, sai nova legislação
segundo a qual todos os funcionários
eram obrigados a assinar, com assinatura reconhecida, um documento em que
declaravam: “Declaro, por minha honra,
que estou integrado na ordem social
estabelecida pela Constituição Política
de 1933, com activo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas.”
Depois desta data e até 31 de Dezembro

de 1969, ocasião em que foi abolida, era
exigida esta declaração para admissão
a concurso, nomeação efectiva ou interina, recondução, promoção, comissão
de serviço, concessão de diuturnidades,
transferência voluntária, etc.
É de 1946 a demissão de dois grandes
Mestres, Bento de Jesus Caraça e Mário
de Azevedo Gomes, procurando vergar as
melhores consciências nacionais.
No ano seguinte, além de vários militares, são demitidos ou vêem o seu
contrato rescindido 21 professores. O
ambiente que se vivia é bem retratado
por um trecho de um decreto datado de
19 de Outubro de 1948 e que regulamenta o Serviço Meteorológico: “Todos os
funcionários do Serviço Meteorológicos
Nacional, incluindo o director, têm um
chefe; e o primeiro dever do funcionário
para com o seu chefe é a lealdade. As
ordens que ele der executam-se integralmente, seja qual for a opinião sobre
elas; e a atitude do funcionário deve ser
tal que dê a impressão de concordar inteiramente com elas, sem mostrar, nem
sequer dar a entender, que os pontos
de vista do chefe não merecem a sua
aprovação.” Está tudo dito.
As Sentenças Morais nos Manuais
No Diário do Governo de 19 de Março
de 1932 um decreto estipula as frases de
carácter moral que deveriam constar nos
manuais de leitura. 113 frases, umas
sem autoria ou provérbios, outras em
que se identificam autores como Salazar,
Sidónio Pais, Alfredo Pimenta, Camões,
António Sardinha, Mussolini, Goethe,
etc. São do tipo: “Obedece e saberás
mandar”, “Na família o chefe é o pai,
na escola o chefe é o Mestre, no Estado
o chefe é o Governo”, “Quanto mais
fácil for a obediência, mais suave é o
mando”, “A tua Pátria é a mais linda de
todas as Pátrias: merece todos os teus
sacrifícios”, “Se soubesses o que custa
mandar, gostarias de obedecer toda a
vida”.

O Projecto Regional do Mediterrâneo
Um estudo levado a efeito no âmbito
da O.C.D.E. e publicado em 1964, causou
forte impressão, a vários níveis. Nesse
estudo, subordinado ao título “Projecto
Regional do Mediterrâneo. Evolução da
Estrutura Escolar Portuguesa” ressaltava o tremendo e deplorável atraso da
educação em Portugal: elevada taxa de
analfabetismo, reduzida frequência de
alunos nos vários graus do ensino, fraco
aproveitamento escolar, falta de professores, fraquíssimas condições físicas
e materiais das escolas, etc., etc. O
panorama era, pois, desolador.
Pinto Leite, o ministro da Educação, a
seu modo um outsider no governo, não
conseguiu grandes resultados em termos
de política geral de educação, para além
de promulgar o alargamento da escolaridade obrigatória de três para quatro
anos. Salazar não lhe deveria disponibilizar grande apoio político. Em 1966,
numa obra publicada já depois da sua
saída do governo, lamenta: “Pois afirmo
categoricamente que se não acabarmos
com a frase rançosa e vergonhosa de
que o Tesouro não pode dar prioridade
às despesas com a educação, não poderemos ir longe no futuro (...)”.
Parafraseando Manuel Alegre num Congresso da Fenprof: o esquecimento é uma
forma de traição. É preciso não perder
a memória desses tempos de ditadura,
que alguns pretendem branquear como
de “brandos costumes”. Houve muito
sofrimento, muitas vidas destruídas e
sobretudo um povo que pagou a boçalidade, a incultura, as arbitrariedades e
as injustiças que caracterizam todas as
tiranias. VIVA O 25 DE ABRIL !!
José Pinheiro
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Mexidas na LBSE preocupam pais
e encarregados de educação.
Não menos importante de analisar é
a forma deficitária como funcionam as
Actividades de Enriquecimento Curricular implementadas pelo Governo PS,
sob o lema “Escola a Tempo Inteiro”,
que para além de incentivar a precariedade do trabalho, em nada dignificam
a classe docente, pois são colocados
profissionais na área de educação que
se encontram desempregados, a troco
de quase nada.
Por outro lado, os alunos, a quem se
destinam estes programas, vêem-se
obrigados a permanecer no mesmo
espaço físico durante 9 horas, sujeitos
a um regime disciplinar que se torna
violento para crianças com idades compreendidas entre os 6 anos e os 10 anos
de idade, sem se terem criado medidas
alternativas à Actividade Curricular.

O conjunto das alterações que o Governo PS se prepara para introduzir na
gestão das escolas do ensino não superior, constituem mais uma peça de um
puzzle que tem vindo a ser construído
nestes últimos 3 anos, cujo objectivo
final é uma reconfiguração do nosso
sistema educativo.
Desde há muito que ficou clara a intenção de alterar substancialmente aquelas
que são as linhas mestras da Lei de Bases
do Sistema Educativo, aprovada em 1989
na Assembleia da República, em torno da
qual foi construído um amplo consenso a
todos os níveis, político, social e ainda
na comunidade educativa.
Sobre algumas medidas apontadas no
projecto, importa desde logo salientar
o facto do mesmo amputar o que resta
da participação democrática na vida das
escolas, ao impor uma direcção unipessoal – o Director da Escola.
São vários os pontos do projecto que
apontam inequivocamente para a perda de autonomia das escolas, desde
logo com a existência de um Director,
em quem recai toda a responsabilidade da direcção da escola, podendo o
Ministério exercer sobre o Director o
controlo directo, e a qualquer momento ser demitido pelo titular da pasta
da Educação.
Este projecto evidencia as intenções do
Governo e do PS em trocar a prevalência
de critérios pedagógicos por uma direcção e gestão impositiva, burocratizada e
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autoritária, ignorando que a escola deve
ser uma conjugação de esforços e não
palco de conflitos e que só a abnegação
e empenho de docentes e funcionários
com a sua participação criativa, consegue, em muitos casos, fazer funcionar
escolas com significativas insuficiências,
esquecendo o papel essencial da escola
como um espaço de aprendizagem e,
como tal, um espaço de participação
democrática.
Como exemplos da desresponsabilização do Estado na área da Educação
e do Ensino podemos apontar as medidas como as que estão inscritas no
seu projecto de gestão das escolas do
ensino não superior, com o regresso
ao velho “director da escola” e o novo
Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior que, ao contrário do que
anuncia a propaganda, conduzem a uma
maior governamentalização da vida das
escolas e são um forte ataque ao seu
carácter democrático; o incongruente
processo de avaliação de professores; o
garrote financeiro que vai sufocando as
escolas de Ensino Superior impondo a
privatização de serviços e o aumento das
propinas; as alterações introduzidas no
ensino especial com o desmantelamento
da escola inclusiva e a “guetização” da
deficiência; a reforma do ensino artístico
especializado que, na prática, abrirá o
caminho para a sua entrega ao sector
privado; a municipalização de todo o
Ensino Básico, demitindo-se desta forma
de todas as suas responsabilidades.

Com estas medidas, o Governo ignora
por completo os interesses dos alunos,
comprometendo desta forma o sucesso
escolar, pela saturação e desmotivação
dos principais actores deste processo,
transformando-os em indivíduos desprovidos de humanismo.
Torna-se urgente, por parte do Governo, a implementação de medidas sustentáveis, com o recurso a actividades
de carácter lúdico, aproveitando as potencialidades de cada região, de forma
a servir não só pais e alunos como toda
a comunidade.
É neste contexto que se considera que
o conjunto das alterações que foram
implementadas, ou que estão em fase
final de aprovação pelo Governo, apontam para um ataque sem precedentes,
à Escola Pública, visando pôr fim ao
que resta da Gestão Democrática e da
Autonomia das Escolas, desvalorizando
os professores e a profissão docente,
utilizando o sistema educativo como um
instrumento de selectividade social que
abrem caminho à privatização em larga
escala do ensino público, desvirtualizando o pilar central da escola pública
cujo objectivo é a formação integral dos
homens e das mulheres de amanhã, não
só para a vida profissional, mas também
para uma intervenção consciente na vida
social e política do país.
Teresa Brinca
Assoc. de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Santa Maria - Beja
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Indisciplina e violência em
contexto escolar
Como de costume entre nós, a onda
de choque mediática tem vindo a dissipar-se. A violência em contexto escolar,
naturalmente, permanece mas na falta
de boas imagens, o entusiasmo do público
esmorece.
As imagens do “Carolina Michaëlis”¨,
repetidas à exaustão, deram origem ao
habitual “circo”: debates, análises, mesas
redondas, quadradas, muitas críticas, alguns votos piedosos e passou-se adiante.
Das análises então feitas, críticas não
faltaram à professora: relevavam a sua
idade, sessenta anos; o não leccionar há
cerca de cinco, não estando a par dos
abusos na utilização do telemóvel; etc.
Um pouco mais a frio, poderíamos
acrescentar que se não fossem as “novidades” legislativas deste governo, esta
professora eventualmente não seria
forçada a concluir o seu destacamento e
regressar à escola ou, garantidamente,
estaria a aposentar-se.
Ainda que assim não fosse, não teria
visto o horário reduzido, a que já teria
direito, acrescentado com mais uma série de horas de substituições variadas ou
outras quaisquer tarefas.
Afinal, se há erros, quer na iniciativa de
retirar o telemóvel, quer ao disputá-lo
fisicamente, eles residem apenas no facto
de, por um lado, nunca acreditar que
a sua autoridade pudesse ser posta em
causa daquela forma e não ter antecipado
eventuais alternativas.
Ignorando os contornos concretos da
situação, a única conclusão que deveria
ser notória para todos, é a reduzidíssima margem de erro que o professor
dispõe, na sala de aula; a atenção a que
o obriga e a tensão que mantém ao longo
dos 90 minutos de aula, durante três ou
quatro aulas praticamente seguidas; a
concentração necessária à elaboração
de um discurso claro, lógico e coerente,
mantendo em simultâneo um controlo
sobre os múltiplos comportamentos que,
a par e passo, o interrompem.
Por fim, aquilo que já vínhamos antecipando e que tem provocado, como era a
intenção deste governo, o recurso maciço
às aposentações antecipadas: o aumento
simultâneo do número de anos para a
reforma e de horas de trabalho lectivo
e não lectivo na escola.
Assim se põem em causa, carreiras
inteiras de trabalho dedicado…
Percebe-se assim melhor, as razões
pelas quais o ME tem vindo a procurar
minimizar as situações de violência que,

todos os dias, surgem nas escolas.
Ainda que jogando com manipulações
estatísticas, é impossível esconder o
aumento verificado nos últimos anos,
em parte fruto da perda de autoridade
dos professores, autoridade essa que
tem vindo a ser minada pelo próprio ME
que, na sua busca de apoios, na opinião
pública, para a redução drástica dos
direitos dos docentes, não hesitou em
acusá-los de tudo o que de menos de
bom acontece na escola pública.
Não será certamente o novo “Estatuto
do aluno” a trazer qualquer solução para
o problema.
Contrasta assim, com esta inépcia e
inércia, a recente atitude do P.G.R. que,
por declarações e acções, decidiu tomar
em mãos o problema.

Mas estes são apenas os factos
mais recentes e mais notórios.

Uma análise mais abrangente, facilmente identifica um conjunto largo
de factores que passam pela Escola,
enquanto espaço de cruzamento e integração de todos os estratos sociais e
de uma multiculturalidade crescente;
espaço aglutinador dos frutos de uma
sociedade ela própria cada vez mais
violenta, produto da pretensa oferta
liberal consumista em confronto com
uma cada vez menor capacidade de a
ela ascender; a exigência de um mundo
do trabalho cada vez mais desumanizado, mal pago e sem horários, que
não dá qualquer espaço às famílias. A
crescente solicitação da Escola, enquanto
fornecedora de regras básicas de educação e civilidade, habitualmente cometida
a essas famílias; enquanto espaço de
guarda e segurança de crianças e jovens,
em sobrecarga de tempos, para apoiar
pais que não têm tempo.
Em Portugal, tem-se abordado
apenas os casos de violência sobre
os professores por parte dos alunos
ou de familiares, esquecendo-se
a violência entre alunos que, já
merecedora, em muitos países,
de programas específicos e perduráveis, aguarda certamente
por algum caso mais desgraçado, para preocupar a opinião
pública.
Tal como a indisciplina global
que, não atingindo picos de
notoriedade, é constante e
sistemática, interferindo direc-

tamente nos resultados escolares.
Estes fenómenos há muito que deixaram
de ser exclusivos das escolas consideradas
difíceis, inseridas em comunidades periféricas. Com cambiantes diversos, estão em
todas as escolas, fruto da sociedade que
vamos (re) produzindo.
Não sendo solucionáveis, já que a Escola
não será nunca um oásis numa sociedade
desequilibrada, podem e devem ser antecipados e minimizados.
Tal como nos outros países, exige uma
acção constante de prevenção, programas
próprios, etc.
Este tema, já foi abordado em várias
iniciativas desenvolvidas pelo SPZS
desde os anos 90.
Foi nesse sentido que a Fenprof,
relançou a sua resolução “12 medidas
pela não-violência e convivência escolares”, aprovada no seu Congresso e
que pretendia ser um contributo para
um debate sério e aprofundado. O SPZS
há vários anos que vem abordando este
tema, em Jornadas Pedagógicas e em
iniciativas temáticas.
A atribuição, às Escolas, de meios, humanos e materiais, com este objectivo;
encontrar formas de mediação entre a
escola e as famílias, co-responsabilizando-as pelo sucesso dos jovens; diminuir o
número de alunos por turma e de turmas
por professor, facilitando uma relação
mais próxima e mais atenta; promover
uma educação social e para os valores e
considerar prioritária a formação inicial
e contínua dos professores nesta área,
são algumas das propostas contidas nessa
“resolução”.
Mas promover uma escola democrática,
em que todos os intervenientes sejam
actores na definição dos compromissos,
não estará, certamente, nos horizontes
deste ME.
É pena…

Intervir . 27

superior

superior

Ensino Superior: para onde caminhamos?
Reuniu no passado dia 12 de Abril, na
sede da Fenprof em Lisboa, o Conselho
do Departamento de Ensino Superior e
Investigação.
Os activistas e dirigentes sindicais
presentes, de Norte a Sul do país, debateram a situação político-sindical que
se vive no Ensino Superior e traçaram o
plano de acção para o futuro próximo,
que se adivinha extremamente exigente
do ponto de vista sindical.

“Tsunami” legislativo
Foi feito um balanço das alterações
ao quadro legislativo . Desde a aprovação e promulgação da chamada lei dos
vínculos, lei 12-A/2008, passando pelo
novo regime jurídico das instituições
de ensino superior, RJIES (lei 62/2007),
a(s) lei(s) da mobilidade, Lei nº53/2008
e Lei nº 53/2006, o SIADAP, a criação da
Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior, Dec. Lei nº369/2007
e culminando na proposta de Regime
de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas (RCTFP), apresentado recentemente, esta situação foi apelidada
de tsunami legislativo, que culminará,
para os docentes do Ensino Superior,
com a aprovação nos novos estatutos
de carreira (ou carreiras). Todas as leis
mencionadas e já promulgadas têm efeitos directos ou indirectos nos estatutos
que sairão e não prenunciam nada de
bom para essa revisão há tanto esperada.
O ministro Mariano Gago comprometeuse a debater com os sindicatos uma
proposta de travejamento em Setembro
de 2007 e até hoje a única intenção que
divulgou foi a de acabar com a passagem
automática dos assistentes do Universitário a Professores Auxiliares, depois da
obtenção do Doutoramento.
1 - Legislação disponível em www.spzs.pt
em ensino superior

Questões urgentes
Com tantas lei, o que se verifica em
algumas matérias é, curiosamente, um
vazio legislativo para os docentes do
Ensino Superior, porque cada uma delas
obriga a saída de legislação própria que o
ministro tarda em apresentar. Neste limbo legislativo há inúmeras questões que
urge responder, como por exemplo:
1. Como vai fazer-se a avaliação do
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desempenho, essencial para as mudanças de “escalão” (“posição remuneratória”, na nova terminologia) na mesma
categoria? Quem será responsável pela
avaliação?
2. Como será a estrutura da carreira?
Quais e quantas categorias e posições
remuneratórias existirão?
3. O que vai acontecer à figura da
“nomeação definitiva” (“contrato por
tempo indeterminado”, na nova terminologia)?
4. Como será garantido o direito à carreira, após a conversão dos quadros em
mapas de pessoal, imposta pela lei?
5. Como vão ser asseguradas as actuais
expectativas dos assistentes e de outros
docentes universitários a poderem obter
“nomeação definitiva” (contrato por
tempo indeterminado), após o doutoramento e o procedimento de avaliação

que venha a ser consagrado para essa
“nomeação definitiva”? Ficará assegurado que essa “nomeação definitiva”
comporta as garantias que a lei dá aos
actuais nomeados definitivamente?
6. Como vai ser regulamentada a atribuição dos “prémios de desempenho”?
7. Aplicar-se-á a mobilidade especial
aos docentes do ensino superior e aos
investigadores?

Financiamento
A situação de estrangulamento financeiro que se vive na maioria das
instituições do país é inadmissível num
quadro de uma política responsável
para o Ensino Superior. A visão “de mercearia” que se impõe a algumas dessas
instituições, corporizada nas sugestões

actual
por parte do MCTES para a melhoria das
contas, mostra a sua total falta de visão
política e isenção de responsabilidade
pelo Ensino Superior.
A manterem-se estes níveis de financiamento, a maioria das instituições
do país entrará em situação de ruptura
financeira e serão obrigadas a mendigar
ajudas pontuais e arbitrárias, muitas
vezes para pagar salários, ficando depois sujeitas a contratos de saneamento
financeiro onde as exigências do MCTES
violam claramente as leis de autonomia,
os estatutos de carreira e ferem no seu
orgulho o potencial humano e científico
das instituições.

Subsídio de desemprego:
batalha meia ganha!
Quanto ao subsídio de desemprego,
apesar da grande vitória do movimento
sindical, conseguida após longas lutas,
não se dá por finda a guerra: há inúmeros
desempregados do Ensino Superior, anteriores a Janeiro de 2008, que não verão
reconhecido o seu direito, consagrado
pelo acórdão do Tribunal Constitucional
de 2001, ao subsídio de desemprego,
porque foram “despedidos” antes do
tempo. Esta luta vai pois continuar até
que a justiça seja feita.

Movimento Sindical
Perante o cenário traçado, ficou claro
a todos os dirigentes presentes, que a
situação que se vive é extremamente
exigente e requer de cada um de nós,
dirigente, delegado sindical, sócio ou
não sócio, grande atenção e mobilização
para as batalhas pelo financiamento
e pelo Estatuto de Carreira. É preciso
mostrar que as apregoadas faltas de
cumprimento por parte dos docentes e
das instituições de Ensino Superior mascaram muitas vezes uma incompetência
nacional não ao nível dos que trabalham
no ensino, mas ao nível de quem os dirige. É preciso dizer que o ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
que, durante o seu mandato, mais não
tem feito que trair os ideais humanos,
desde sempre ligados ao Ensino, é um
ministro que não serve!

actual

Ilegalidades / irregularidades
do Concurso continuam!

Começaram os concursos para o ano
lectivo 2008/2009 e o M.E. repetiu as
ilegalidades na colocação dos docentes.
Sem qualquer negociação com os sindicatos (sendo esta obrigatória, uma vez que
se prende com as regras de mobilidade
na Administração Pública), publica o
Despacho nº 8774/2008, de 26 de Março,
do Secretário de Estado da Educação,
prorrogando, por mais um ano, as ilegalidades cometidas; relembre-se:
- No anterior concurso o M.E., por um
lado, coloca docentes sem habilitação
no grupo de recrutamento 210 (Português/Francês do 2º Ciclo), prejudicando
os candidatos devidamente habilitados
que ficaram desempregados; por outro
lado coloca, por via administrativa,
centenas de professores na Educação
Especial, grupo de recrutamento para
que não tinham concorrido, por não
terem formação e não terem também
qualquer experiência.
Ora, com a publicação e aplicação do
Despacho atrás referido, estas ilegalidades continuam por mais um ano, uma vez
que permitem aos professores, em nome
de uma falsa estabilidade, continuarem
por mais um ano em horários para os
quais não possuem habilitação/formação
adequadas.
A FENPROF/SPZS denunciou estas
ilegalidades exigindo, junto do M.E.,
a regularização da situação, dirigiu-se
ainda, ao Senhor Provedor de Justiça e
à Assembleia da República.
Apoiou inúmeros docentes que recorreram aos tribunais, onde se mantêm em
curso os respectivos processos.
A exigência da FENPROF/SPZS junto do
M.E. passa pela correcção destas ilegalidades e, se não se verificar, recorrerá
de novo às entidades a quem o problema
já foi apresentado.

Sara Fernandes
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remetente

remetente
Música das
Críticas Sociais

Texto de alunos (os “Iluministas”) da Escola
Secundária Pinheiro e Rosa de Faro
Neste país estamos perdidos
Entrámos na miséria
Nela fomos esquecidos
Neste país estamos perdidos
Entrámos na miséria
Nela fomos esquecidos
A nossa política é uma mentira
De uma forma ou de outra somos burlados
Que venha Bruxelas e nos descubra
Assim seremos encontrados
Votem em branco
Para Bruxelas intervir
E haja uma substituição
Para a má política sair
Sócrates é corrupto
E diz ser engenheiro
Pratica vários furtos
Roubando o nosso dinheiro

Esperar alguma coisa do governo
Só mesmo nas filas de espera
O povo é mal atendido
E ainda fica mal servido

Professores
E alunos unam-se num só
Vamos atacar o governo
Sem piedade nem dó

Na função pública
Estamos a piorar
O povo está impaciente
Sem saber esperar
Já não há ninguém contente

Voltámos ao Salazarismo
Mas com o nome de Socratismo
Os cofres ficaram vazios
Com o seu idealismo

O nosso governo quer fazer
Como Salazar fez
Pôr o povo na ignorância
Entretido com coisas banais
Neste grande país
No cai não cai
Temos a nova PIDE
Com o nome de ASAE
Na nanana nana…..

No ramo da saúde
Estamos muito mal servidos
Fechados os hospitais
Morrem os nossos feridos

A Ministra da educação
Tira a dignidade aos professores
Que estão sujeitos a uma injusta avaliação
Indo contra os seus valores

Há quem espere por uma operação
Anos e anos sem fim
É a realidade da Nação
São muitos os que morrem assim

Minha querida senhora
Voltámos ao tempo de Salazar
Com o novo estatuto do aluno
Já nem doentes podemos faltar

“De todos os lados ouço gritar:

Não raciocines! Obedece.”
“Tem a coragem de te servires do
teu próprio pensamento!
- eis a palavra de ordem do Iluminismo.”
(Kant, Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo?)
Um presente (com futuro) dos “iluministas”.
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Salazar deixou-os cheios
Sócrates os esvaziou
Sem recorrer a meios
A nossa economia estagnou
Povo Português
Vamos ser críticos
Para não ficarmos nas mercês
Destes nossos políticos
Vamos ser críticos (2x)

PINHEIRÍADAS – PROVA DE CRIATIVIDADE
ALUNOS DA Escola Secundária
Pinheiro e Rosa - FARO, 11º F
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Viver e manter com lealdade, abertas
as portas que abril abriu
Trabalho em rima cruzada, enviado por:
Raimundo Emídio Afonso (poeta popular, pai de uma professora).
1
Este Portugal democrático
Como tal é afirmado
Mas o momento é dramático
Porque está arruinado

5
Não fica mal alertar
O perigo que nos rodeia
Não devemos afastar
Do rumo que nos norteia

9
Lutai, professores lutai!
Nessa luta onde me envolvo
Porque do vosso ensino sai
A cultura deste povo

13
Todos juntos venceremos
Portugueses e portuguesas
Se não escravos seremos
Das classes burguesas

2
Mau carácter e oportunismo
Em Portugal progrediu
Destruindo com vandalismo
As portas que Abril abriu

6
Tenham isto em atenção!
Ó Senhoras e Senhores?
Já não há consideração
Pelos nossos professores

10
Saúde liberdade e razão
Direitos adquiridos
Não podem cair em vão
Para que não fiquem perdidos

14
De tantas portas que abriram
Algumas foram fechadas
Certamente as destruíram
Mas podem ser restauradas

3
Que não se perca a esperança
Juntos vamos conseguir
Trazendo o prato á balança
E novas portas abrir

7
O sector da educação
Vai ficando destruído
É um terrível vulcão
Onde o pequeno é metido

11
Reformar os professores
Já com tantos longos anos
É destruir os valores
Desses válidos seres humanos

15
Foi assim nestas andanças
Que Portugal se enrolou
Fizeram tantas mudanças
Vejamos onde chegou

4
Nada há que temer
Porque nada está perdido
O povo irá vencer
Quando novamente unido

8
Entregam o ensino aos privados
Os tubarões da quimera
Nós pobres desamparados
Que futuro nos espera?.

12
A unidade e civismo
Nas lutas fundamentais
Lutando contra o fascismo
Para que não volte mais

16
Apesar das linhas tortas
O Abril está presente
Assim as benditas portas
Irão abrir novamente

«Quem luta, pode ganhar ou perder.
Quem não luta, já perdeu…»
Artigo enviado por: Carlos Piló Carvalho (Março de 2008)
Uma evidência, pois claro! Uma verdade insofismável de todos os tempos, e
dos actuais mais do que nunca!
Mesmo em períodos mais sombrios
e menos luminosos da História, houve
quem a compreendesse e dela fizesse a
sua motivação cativa, como algo permanente que nos faz penetrar nas tácticas
e nos segredos mais escondidos das teorias políticas, para espanto e aflição dos
que se julgam seus guardiães e únicos
utentes como foro de manipulação.
É bom saber que as vitórias e as derrotas fazem parte da vida e de todos os
que a vivem ao colo da liberdade, «dos
que a pegam pelos cornos» como escreveu o poeta.
Páginas e páginas seriamente escritas
e documentadas servem-nos de fundamento ( e algum ânimo!) para não se
perder de vista tantos exemplos, ou
exemplos mil, afeiçoados ao longo dos
tempos, conforme os ventos, os objectivos e os sujeitos da nossa caminhada
civilizacional.
Ninguém consegue esconder o que se

revela à luz do dia! Marcas indeléveis
mostram-se em todas as esquinas.
Será possível que, numa sociedade democrática, se possa ocultar ideias, propósitos, vontades e opções? Claro que
não!
Este é o tempo em que tudo se põe
diante dos olhos, em que a História regista perdas significativas e derrotas pesadas quando se pretende usar a mentira
como arma. Não nos parece nada sensata
– para não dizer outra coisa – a argumentação soprada e garatujada nos meios de
comunicação públicos ou privados, por
quem se veste de tantas responsabilidades no saber-dizer e no saber-fazer,
esquecendo-se das inúmeras qualidades
emergentes dos governados.
Não foi assim antes, durante e depois
do 8 de Março?
A indignação deve ser lida como resposta às asneiras políticas, aos ziguezagues de percurso, ao nervosismo infantil
de quem perdeu a arte de que falava
Jorge de Sena.

A palavra que concretiza essa arte
pode ser descoberta ( e acarinhada também!) entre o Marquês e o Tejo. Tantas
foram as vozes e as vezes que a repetiram que ainda hoje é audível, sobretudo
entre as 14h e 30m e as 19h. É fácil descobri-la. É nela que residem o orgulho e
a vaidade de se ser democrata!
PS: É notório o incómodo e o mal-estar provocados pela inscrição, firmeza e
desfile dos Cem Mil. Sem qualquer tipo
de lucidez, alguns desorientados dizem
por aí que as manifestações estão fora
de uso. Dá para rir… e para chorar…
Quando é do e para interesse próprio
– TVdivulgando -, as manifs. e os comícios voltam a ser elementos nobres do
universo político.
Para tal, deixamos-lhes as portas do
Terreiro do Paço escancaradas para futuras iniciativas.
Duvido que consigam enchê-lo.
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No mesmo dia tambem em:

Porto, Coimbra, Lisboa, Évora

