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

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores,
mesmo quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito
de sintetizar ou não publicar quaisquer artigos, em função do
espaço disponível, e toma à sua responsabilidade a colocação
de títulos e subtítulos.
Os artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus
autores.

02 . Intervir

»»»»» capa . contra-capa

03 »»»»»»»»»» Actual . A greve em poesia!
04 »»»»»»»»»» Ao director . Revisão do Regime de vínculos: uma arma dedestruição massiva?
05 »»»»»»»»»» Editorial . Duas breves reﬂexões
06 »»»»»»»»»» Congresso . O 9º congresso da FENPROF
07/08/09 »»»»» Lutas . Governo poupa às custas dos professores | Greve Geral de 30 de
Maio | Na aldeia a escola fecha e...

10/13 »»»»»»» Entrevista .

Entrevista com Mário Nogueira “ Temos que continuar na luta, não

há outro caminho”

14/19 »»»»»»» Em Foco . Gato escondido com o rabo de fora
20 »»»»»»»»»» Superior . Reuniões na Universidade do Algarve | Reuniões no Politécnico
de Beja

21 »»»»»»»»»» part.coop . Novo contrato de trabalho para o ensino particular e cooperativo | Novas
alterações no Ensino Secundário

22/28 »»»»»»» Actual . Cata-Ventos 1 | Cata-Ventos 2 | Cata-Ventos 3
29 »»»»»»»»»» Correio do Leitor . Agrupamento de Mértola - comunidade que o sonho
insiste habitar...

30/31 »»»»»»» Regalias sociais

actual

A Greve em Poesia!!

actual

Viver em democracia
Poder dizer o que penso
Mas vi em certo dia
Um professor ser suspenso.

Contamos os euros a custo
O mês sempre a sobrar
Mas será sempre mais justo
Todos juntos a lutar.

Enquanto te podes expressar
Que não esmoreça a esperança
Tu e eu vamos gritar
Está na hora da mudança!

Abre os olhos
escuta com atenção
Que não nos calem *nunca*
a liberdade de expressão!

Depois de tanto gastares
O teu tempo, vida e ‘sperança
Já é tempo de gritares
Basta, queremos a mudança.

Vamos gritar bem alto
Que se ouça lá em Lisboa
“À greve eu nunca falto
A malta unida é que é boa”

Venderam-te o sonho envenenado
“Docente por nomeação”
Acabas velho e cansado
“Docente para contratação”

Os sindicatos não fazem nada
Ouço dizer sem razão
Não batas em retirada
Quando o tempo é de união.

Nem que me levem a mal
Da nomeação eu não saio
Apelo à greve Geral
No dia trinta de Maio.

Com alegria abraçaste
A proﬁssão de docente
Farto e cansado acabaste
Um fardo incontinente.

Não vais para a lista negra
Nem ﬁcas mais desgraçado
O Governo impõe a regra:
“Docente = ultracongelado”

Autoria de: Maria da Conceição Caldeira
( Professora do 1º CEB
Escola EB1 Caldeira Alexandre - VRSA
Delegada Sindical SPZS)
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ao director

ao director
Revisão do Regime de vínculos:
uma arma dedestruição massiva?

Qual é o objectivo ﬁnal do Governo do Licenciado em Engenharia José Sócrates/PS quando
tenta impor, com a ajuda inestimável dos seus amigos da FESAP,
a revisão do regime de vínculos,
carreiras e remunerações da administração pública?
A resposta a esta questão é essencial, não só para uma clara e objectiva compreensão do
futuro que ele reserva para os
trabalhadores da administração
pública, como também do pensamento deste Governo sobre a
Administração Pública e sobre
próprio Estado Social.

de trabalho, a ocorrer por iniciativa da
entidade patronal, pode ser feita por
comum acordo, por despedimento com
justa causa, por despedimento colectivo,
por despedimento por extinção do posto de trabalho e por despedimento por
inadaptação, nos termos do Código do
Trabalho;

2º O que diz o projecto de diploma do Governo?
- A relação jurídica de emprego pública
constitui-se por nomeação ou por contrato de trabalho (artº 9º. Nº 1);
- São nomeados os trabalhadores incorporados (e nem todos) em actividades das
Forças Armadas, representação externa
do Estado, informações de segurança,
investigação criminal, segurança pública,
inspecção e juízes e magistrados do Ministério Público (artº 10º, nº1);

E a resposta surge com uma clareza alucinante no articulado e na Exposição de
Motivos do projecto de diploma. Basta
uma leitura atenta do mesmo.

- São contratados os trabalhadores que
não devam ser nomeados nos termos do
referido nº 1, do artº 10º;

Senão vejamos.

3º O que signiﬁca isto?

1º Qual é a situação actual?
Sem preocupações de rigor jurídico, e de
uma forma simpliﬁcada, dir-se-á que tradicionalmente existem dois tipos fundamentais de relação jurídica de emprego
em Portugal:
- A de emprego público, e cuja ﬁgura
clássica é a da nomeação, que abarca a
generalidade dos trabalhadores da administração pública, sejam eles administrativos, docentes (vd. artº 29º, do Estatuto
da Carreira dos Educadores de Infância
e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário), auxiliares, enfermeiros ou
médicos. A cessação desta relação de
emprego, a ocorrer por iniciativa da entidade empregadora, só pode surgir como
consequência de procedimento disciplinar;
- A de emprego privado, e cuja ﬁgura
clássica é a do contrato de trabalho, que
abrange os trabalhadores das empresas privadas. A cessação desta relação
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- Signiﬁca que a esmagadora maioria dos
trabalhadores da Administração Pública,
incluindo os docentes, passarão por força
deste diploma, da situação de nomeados
para a situação de contratados;

pedir directamente trabalhadores da
administração pública, entre os quais os
docentes, ao passá-los da nomeação para
o contrato e aplicando a este as normas
do Código do Trabalho.
Se o projecto for transformado em Lei, o
Governo passa a deter o poder de despedir, a utilizar conforme as circunstâncias
e as conveniências. Uma autêntica arma
de destruição massiva!
Se este “poder despedir” vai ser utilizado
a curto prazo, durante a actual legislatura
ou na próxima, com este Governo ou com
outro que se lhe siga, neste ou naquele
sector, por carreira ou por ministério, a
questão é já somente de oportunidade e
de modo, porque a tão necessária base
legal já existirá.
E não há nenhum acordo negocial, nem
nenhuma acta subscrita, que se sobreponha a uma Lei. Ela existirá na sua plenitude enquanto não for revogada. O que
seguramente sabem aqueles que acordaram a revisão do regime de vínculos com
o Governo!
Ou que através da luta, certamente em
circunstâncias mais difíceis, se consiga
impedir a sua concretização. Como seguramente sabemos nós, trabalhadores e
respectivas organizações sindicais efectivamente representativas.

4º Qual será então o regime jurídico que
se aplicará aos trabalhadores contratados
(e que já se viu que serão quase todos)?
- Como consta da Exposição de Motivos
anexa ao projecto de diploma, e passamos a citar, “O regime do contrato de
trabalho na Administração Pública, tornado modalidade comum, seguirá um
regime adaptado do ﬁxado no Código de
Trabalho… Realce-se que se manterão as
causas de cessação do contrato previstas
naquele Código” (destaque nosso);
Chegamos pois ao cerne da questão e à
resposta à pergunta inicialmente formulada.
Com este diploma, o Governo procura
contornar os obstáculos constitucionais e
legais que o vinham impedindo de des-

António Goulart de Medeiros
Coordenador da União dos Sindicatos do Algarve/
CGTP-IN

editorial

editorial

Duas breves reﬂexões:
• Sob o lema “Dar mesmo prioridade à
Educação. Prestigiar a Escola e a Proﬁssão
docente”, a FENPROF realizou de 19 a 21
de Abril o seu 9.º Congresso, tendo eleito
os novos órgãos de direcção e aprovado a
Resolução sobre Acção Reivindicativa.
Como é conhecido, havia duas candidaturas a Secretário-Geral e o SPZS empenhou-se profundamente na candidatura
de Mário Nogueira, juntamente com
o SPRC, o SPRA e o SPM, bem como na
divulgação e apoio à proposta de Resolução sobre a Acção Reivindicativa “Com
os professores e educadores. Em defesa
de uma Escola Pública e Democrática.
Reconstruir e digniﬁcar a proﬁssão”, a
qual foi maioritariamente votada pelos
congressistas.
Tão importante como os documentos
aprovados e os novos órgãos eleitos, importa realçar que a FENPROF, ao contrário do que alguma comunicação social
previa e alguns responsáveis políticos
desejavam, voltou a sair ﬁrme e unida de
mais um congresso.
Importa também lembrar que o inimigo
está no Ministério da Educação do Governo de José Sócrates. Daqui têm saído os

ataques mais violentos e iníquos contra
os professores; daqui têm saído leis que
prejudicam seriamente a sua vida proﬁssional; é também aqui que se preparam
os maiores ataques aos sindicatos.
Como o 9.º Congresso denunciou, este
Governo tem apostado, também a nível
da Educação, na precariedade, através
dos contratos de trabalho a prazo; nos
baixos salários, dividindo a carreira em
duas; na perseguição à actividade sindical, procurando impedir que os professores participem em reuniões sindicais.
É este Ministério que tem apostado no
encerramento de escolas obrigando
inúmeras crianças a longas deslocações
diárias; que deixa inúmeras crianças
sem apoios educativos e milhares de
professores desempregados; e é também este Ministério que se dispõe a
municipalizar todo o Ensino Básico.
• Sobre a Greve Geral, lembrar a resolução aprovada pelo Conselho Nacional
da CGTP, dia 5 de Junho “A Greve Geral,
realizada no dia 30 de Maio constituiu a
mais forte acção de luta nos últimos tem-

pos, um forte e vigoroso protesto, um
aviso sério e uma clara exigência de mudança das políticas que têm vindo a ser
seguidas e que estão na origem dos graves problemas económicos e sociais que
o país e os trabalhadores enfrentam, designadamente a estagnação económica, o
preocupante aumento do desemprego e
da precariedade, a quebra continuada do
poder de compra dos salários, o acentuar
das desigualdades e das injustiças sociais
e a redução das funções sociais do Estado
e dos serviços públicos.”
Esta greve dizia respeito a todos os trabalhadores porque todos são, de uma forma
ou de outra, atingidos pelos efeitos desta
política, contra a qual continuaremos a
lutar!

Joaquim Páscoa
Presidente da Direcção do SPZS
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O 9º. Congresso da FENPROF
Um exemplo de maturidade democrática
e uma lição para o futuro.
Quem viveu a preparação do 9º Congresso da FENPROF diﬁcilmente a esquecerá. Vivemos uma situação nova, sem
qualquer paralelismo no passado. Foi
um combate vivido com paixão e envolvimento afectivo. Pesava em todos nós o
sentimento de grande responsabilidade
em procurar soluções que permitissem
que a FENPROF continuasse a ser a grande federação sindical dos professores e
educadores portugueses.
Foi um debate realizado, tendo em
conta a necessidade de escolher um secretário geral, que espelhasse o sentir
da maioria da classe docente.
Chegados ao 9º Congresso as normas
da democracia funcionaram e delegados
elegeram o colega Mário Nogueira para
Secretário Geral.
Mário Nogueira era o candidato apoiado pela direcção do nosso Sindicato, cuja
decisão baseada numa análise de critérios de natureza sindical, foi assumida
com muita determinação e respeito.
Juntamente com o Mário, mais 112 dirigentes foram eleitos para o novo Conselho Nacional. Este Conselho é composto, com a legitimidade e força do
Congresso, por eleitos e indicados pelas
Direcções Sindicais, de acordo com as
percentagens atribuídas aos Sindicatos
que integram a FENPROF.
Da nossa área sindical fazem parte 16
professores distribuídos pelos seguintes
distritos:
Portalegre: Clementina Miranda, José
Janela, José Pinheiro
Évora: Antónia Fialho, Joaquim Páscoa, Maria do Céu Figueiredo, Maria Ro-
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sete Rodrigues da Silva, Rui Salgado
Beja: Manuel Nobre, Maria da Fé Carvalho, Maria de Lourdes Hespanhol
Faro: Ana Simões, Delﬁna Sistelo, Rui
Sousa, Maria Eugénia Taveira, João Vasconcelos
A estes dirigentes foi atribuída a elevada responsabilidade de dirigir a maior
e mais representativa organização de
professores e educadores. De todos se
espera o melhor. E os professores esperam que não baixem os braços na luta,
que pensamos será dura e longa contra o
Ministério da Educação.
Defender os direitos dos professores e
educadores e simultaneamente os inte-

resses da Escola Pública foi o compromisso assumido, bem como, revogar o
ECD, combater o desemprego, repor a
normalidade de funcionamento nas escolas.
Estes grandes objectivos implicam lutar, e lutar sempre, para que a Escola
Pública seja de novo um espaço onde
ensinar e aprender é um prazer.
A FENPROF saiu reforçada deste Congresso, pois por vezes a diversidade enriquece e ajuda a crescer. Os professores e educadores saíram reforçados na
sua luta.

lutas
Concurso de acesso a titular conﬁrma objectivo economicista.

lutas

Governo poupa à custa dos professores
Se o Ministério da Educação tivesse
respeitado a lei e tido em conta o número 3 do Artigo 26.º do ECD (DecretoLei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro), que
estabelece que a dotação dos quadros
de professores titulares corresponde a
1/3 do número total de docentes nos
quadros dos agrupamentos e escolas não
agrupadas, todos os que se encontram
em condições de concorrer a titular teriam vaga, uma vez que os docentes do
10.º escalão não ocuparão lugar de quadro.
Mas o ME não quis que fosse assim.
Abriu menos de metade das vagas que,
por lei, deveria abrir, e deixará mais de
20.000 docentes de fora. Esse será o
resultado de um concurso que contém
normas de duvidosa constitucionalidade, de duvidosa legalidade e que provocará tremendas injustiças que atingirão
milhares de docentes.

Escândalo na 5 de Outubro:
dirigentes sindicais tratados como “marginais”
Na sequência da conferência de imprensa realizada na manhã de 4 de
Junho em Lisboa, os dirigentes das organizações que integram a Plataforma
Sindical dos Professores dirigiram-se ao
Ministério da Educação para entregar o
Abaixo-Assinado, que recolheu mais de
30 mil assinaturas, contra a fractura da
carreira docente imposta pelo ME.
Os responsáveis políticos do Ministério, inicialmente, recusaram receber a
delegação sindical (só mais tarde foi recebida pelo Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação),
mas o que mais chocou os presentes foi
o facto de os dirigentes sindicais terem
sido identiﬁcados pela PSP simplesmente por pretenderem entregar um AbaixoAssinado no ME.
Um verdadeiro escândalo, inconcebível no Portugal de Abril ou apenas sinal
dos tempos?!
Manifestação - Beja
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Greve Geral de 30 de Maio

Ponto alto de uma luta que avança
”Foi uma greve realizada em situação
difícil, enfrentando pressões e ameaças de toda a ordem. Mas foi uma
Greve que deu um claro sinal a toda a
sociedade: o País precisa de um novo
rumo, de novas políticas. No sector
da educação, e em relação aos professores, poderíamos ter atingido uma
adesão superior. Mesmo assim, cerca
de 1500 escolas encerraram nesse dia. A Greve teve o seu impacto.
Também reconhecemos que há aqui
algum desgaste. Foi um ano lectivo de
muitas lutas. Mas a jornada de 30 de
Maio mostrou ao País que os trabalhadores, e nomeadamente os do sector
da Educação, não cruzam os braços e
vão continuar, em unidade, nos caminhos da mobilização e da luta.” (Da
entrevista concedida a esta edição da
“Intervir” por Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF).
”A CGTP-IN e os trabalhadores sabem
que as mudanças necessárias não acontecem dum dia para o outro. Elas fazem-se na continuidade da acção e da
luta. É tempo de o patronato cumprir
as leis e os direitos dos trabalhadores,
de assegurar condições de formação e
qualiﬁcação, de respeitar quem trabalha, de remunerar com justiça. É tempo
de o Governo tratar os trabalhadores e
a população portuguesa, não como números, mas como pessoas com dignidade, com direitos e aspirações, com diﬁculdades e capacidades. Compete ao
Governo aﬁrmar e assegurar o direito a
emprego decente, tratar os portugueses
com equidade e garantir uma justa distribuição da riqueza produzida. É tempo de uma efectiva mudança de rumo!”
(Da declaração de Manuel Carvalho da
Silva, secretário-geral da CGTP-IN, à
comunicação social, 30/05/2007)
Em nota de imprensa divulgada ainda
no dia da Greve, o Secretariado Nacional da FENPROF referia que muitos milhares de alunos estiveram sem aulas a
30 de Maio, um signiﬁcativo momento
de luta, realizado em condições difíceis, mas que vincou, na sequência de
outras acções convocadas pela CGTPIN, a necessidade urgente de caminhos
de mudança na sociedade, incluindo o
sector da Educação. Foi uma resposta
expressiva de docentes e não docentes,
como observou a FENPROF.
“Também na Educação, o desemprego,
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a precariedade e a instabilidade têm
vindo a aumentar, os direitos e os salários dos trabalhadores a serem reduzidos, a que acresce, ainda, um conjunto
de medidas que tem vindo a desvalorizar a Escola e a Educação, de onde
relevam o encerramento de milhares de
estabelecimentos e a contínua degradação das condições de trabalho nas escolas que resulta, entre outras causas, de
uma efectiva falta de investimento por
parte do Governo”, salienta a Direcção
da FENPROF.
”Depois de marcarem presença expressiva nesta Greve Geral”, prossegue o
SN da Federação, “os docentes portugueses irão continuar as suas lutas especíﬁcas”, apontando como exemplo
o protesto contra a fractura que o ME
impôs na carreira docente (referência à
entrega, em Junho, de um abaixo-assinado que recolheu em todo o País mais
de 30 mil assinaturas).
Na saudação dirigida aos trabalhadores portugueses, a CGTP-IN manifestou
também a sua solidariedade “a todos os
que, estando de acordo com as razões
da Greve Geral, não puderam exercer
esse direito por força de inadmissíveis
pressões e coacções impostas pelo patronato e Governo, designadamente
face às situações de precariedade que
atingem muitos milhares de trabalhadores, à ameaça de não pagamento de
prémios e subsídios e à imposição de
serviços mínimos ilegais.”

Precariedade e desemprego
no centro das atenções
No balanço divulgado pela Central,
destaca-se que a Greve de 30 de Maio
“atingiu um grande impacto em todas
as regiões do País, regiões autónomas
incluídas, bem como em todos os sectores de actividade, tendo sido amplamente referenciada pelos media,
também internacionais, e saudada por
inúmeras organizações estrangeiras,
particularmente europeias. A Greve Geral foi, de facto, uma greve nacional.”
Como sublinhou Manuel Carvalho da
Silva numa declaração apresentada à
comunicação social, “da dimensão e
impacto da Greve Geral resulta uma
inﬂuência no sentido da melhoria das
condições de vida e de trabalho nos
sectores privado e público e da mudança de rumo de que o País necessita. Em
todo o processo da Greve Geral, logo
desde a sua preparação, a sociedade foi
alertada e sacudida e os problemas da
precariedade, do desemprego, do ataque aos serviços públicos, das desigualdades, da injusta distribuição da riqueza e das injustiças sociais gritantes que
nos envolvem e que só prejudicam o
futuro do país e o seu desenvolvimento
sustentado, foram trazidos para a primeira linha de problemas a resolver.”

Reunido no início de Junho em Lisboa, o Conselho Nacional da CGTPIN apelou a todos os trabalhadores
portugueses para resistirem à ofensiva neoliberal do poder económico
e ﬁnanceiro e para prosseguirem,
com redobrada conﬁança, “a luta
contra o desemprego e a chamada
ﬂexigurança (com a qual os patrões
e as forças conservadoras pretendem criar mais precariedade e liberalizar os despedimentos), pela
melhoria do poder de compra e a
valorização dos salários, contra as
escandalosas desigualdades e injustiças sociais, por serviços públicos
de qualidade, por um Serviço Nacional de Saúde universal, por um
sistema educativo público, democrático e inclusivo e pela defesa da
liberdade e dos direitos sindicais”.
JPO

lutas

lutas

Na aldeia fecha a escola e… avança
Na última década do século passado
(séc XX) começou a liquidação total das
escolas dos meios rurais, levada a cabo
por sucessivos Ministérios da Educação.
Os responsáveis políticos passaram por
cima de preceitos constitucionais assim
como de direitos consignados na Lei de
Bases do Sistema educativo, ignoraram
compromissos assumidos internacionalmente, puseram outros interesses à
frente do Direito das Crianças à Educação.
O encerramento de Escolas com poucos
alunos começou por ser a resposta a um
sem número de argumentos pedagógicos
que utilizando o isolamento e a falta de
recursos fechou portas a vários estabelecimentos de ensino. O que aconteceu
na realidade? Os meninos passaram a
ser deslocados (muitas vezes com falta de segurança) para outras escolas
igualmente isolados e igualmente sem
recursos.
Mas, à medida que os anos foram passando, cada vez mais os senhores do
poder sentiram necessidade de encerrar cada vez mais escolas e porque os
seus argumentos eram falaciosos trataram de se escudar em instrumentos
de planeamento - as Cartas Educativas
– obrigatórias em todos os municípios
que iriam perspectivar a rede educativa concelho a concelho. Paralelamente
criaram programas de ﬁnanciamento
para escolas de média dimensão a que
as autarquias se canditariam .
Agora com as cartas educativas aprovadas o que é que está a acontecer?

Estão a encerrar-se todas as escolas que o Ministério entende
que devem fechar, isto é, as que
têm menos de 20 alunos, independentemente do seu encerramento estar ou não, previsto
na Carta Educativa do concelho
e de haver ou não escolas de
média dimensão para fazer o
acolhimento das crianças deslocadas.
Isto é, a escola, que recebe os alunos
deveria estar dotada de outros meios
físicos, organizacionais, pedagógico
– didácticos, ﬁnanceiros e humanos. O
que está a acontecer no terreno, é que
estão a acabar com as pequenas escolas

para juntar as crianças em estabelecimentos de ensino iguais, aos que encerraram com o mesmo tipo de funcionamento e com os mesmos meios.
As consequências desta política a curto,
medio e longo prazo são desastrosas. A
curto prazo, o que já vem acontecendo, é que há crianças que são deslocadas de escolas para outras com menos
condições. Há casos, em que essa deslocação obrigou à criação de duas turmas em edifícios escolares só com uma
sala, o que obrigou a haver horário de
desdobramento; Há casos em que as
crianças de uma escola que encerrou já
passaram por 2 escolas, 2 professores e
deslocação. Possivelmente, se o plane-

políticas neoliberais e economicistas a
que o País tem sido sujeito – Agora é o
encerramento das escolas - mas já foi o
encerramento dos ramais ferroviários,
das estações dos correios, dos postos
médicos e da segurança social, a diminuição dos circuitos de transporte já
retirou à aldeia o autocarro que levava
as gentes à vila…
E assim a médio prazo o nosso meio rural vai ﬁcar cada vez mais desertiﬁcado, porque os pais vão acompanhar os
seus ﬁlhos para onde há a escola e na
maior parte das vezes não vão ﬁcar na
sede do concelho onde as diﬁculdades
se somam, o que os vai obrigar a ir para
longe. Apesar da estrada de alcatrão lá

amento for o que advém da poupança
do encerramento, essas mesmas crianças vão ainda conhecer mais 2 escolas
e mais 2 professores até ao ﬁnal do 1º
ciclo porque, com certeza, nasceram
com a sina de transportar a chave da
escola para a entregarem ﬁnalmente,
numa escola que, não tendo as características exigíveis para receber crianças
que se deslocam, irá permanecer aberta por mais algum tempo.

estar, ela só serve para Partir…

Este processo”cego” de encerramento de escolas esqueceu
todos os pressupostos com que
sempre quiseram “dourar a pílula.” Já o parecer da autarquia
deixou de ser vinculativo e o
diálogo com as populações e a
comunidade educativa não passa de mera retórica em textos
escritos para discursos bem mediatizados.
As populações das zonas rurais têm-se
oposto ﬁrmemente ao encerramento das
pequenas escolas existentes em inúmeras localidades do interior. Trata-se de
uma compreensível e salutar reacção às

E tudo isto acontece num País
com uma democracia com 33
anos onde as populações reclamam um Abril Novo e onde os
professores exigem ser ouvidos
quando se trata, de algo tão importante como o perspectivar
o futuro da Educação no lugar
mais isolado deste Portugal.
O encerramento de escolas, está a ser
feito pelo Ministério de Educação através das Direcções Regionais sem que os
professores, ou os seus sindicatos, possam ter uma palavra a dizer sobre esta
matéria.
Com isto não queremos dizer que não
existam escolas que devam encerrar. O
que queremos gritar é que o futuro da
educação não se pode restringir à frieza dos números, a soluções iguais para
realidades completamente diferentes,
à gula da economia!

Lourdes Hespanhol
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“Temos que continuar a acreditar na luta,
não há outro caminho”
Mário Nogueira dá entrevista à “Intervir”

”É precisamente nestes momentos que mais se torna necessário insistir na força da convergência e
da mobilização das pessoas, desenvolvendo formas de luta ainda mais fortes e persistentes. Com esta
orientação, que é da FENPROF e do movimento sindical unitário, é possível devolver a esperança aos
educadores e professores portugueses, para agirem, com ﬁrmeza e determinação redobradas, em defesa
dos seus legítimos direitos e em defesa da escola pública de qualidade”.
São palavras do novo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, eleito no 9º Congresso, em
Abril passado.
À conversa com a “Intervir”, no intervalo de uma agenda carregada, entre o ﬁm de uma reunião do Secretariado Nacional em Lisboa e a preparação de uma conferência de imprensa em Ponta Delgada, Mário
Nogueira deixa um alerta: ”Esta política do quero, posso e mando ajuda a afundar o País. Não garante
soluções efectivas. Não mobiliza as pessoas. Não cria dinâmicas de participação social. Pelo contrário,
provoca o descrédito e a desconﬁança”.
José Paulo Oliveira
Jornalista

Intervir - O 9º Congresso Nacional dos
Professores foi um Congresso virado para
a acção. Quais os traços essenciais desta
“orientação”, claramente aprovada pelos delegados?
Mário Nogueira (M.N.) – A riqueza de um
Congresso sindical está intimamente relacionada com a capacidade em deﬁnir linhas de acção. Por melhores que sejam os
documentos e mais correctas que sejam
as posições aprovadas, por muito boas
que sejam as propostas em discussão, as
decisões de um Congresso sindical devem
projectar caminhos de intervenção e propostas concretas, que devem, depois, ser
profundamente divulgadas na sociedade
e apresentadas aos responsáveis políticos. Foi o que aconteceu no 9º Congresso Nacional dos Professores. Os cerca de
800 delegados presentes aprovaram um
conjunto de orientações para a acção, no
imediato, a curto prazo e também para
os próximos três anos. Essas orientações
baseiam-se, no fundamental, em análises
rigorosas e reﬂexões importantes sobre o
estado actual da Educação no nosso país
e sobre a actuação dos últimos governos
(com destaque especial para o actual).
Mas este Governo é igual aos outros?...
M.N. – O que eu quero dizer é que pese
embora algumas especiﬁcidades, as políticas deste Governo e deste Ministério
da Educação, não diferem das anteriores,
antes as aprofundam.
Hoje, assiste-se ao reforço de uma ofensiva sem precedentes contra a escola pública e contra os direitos dos professores.
Penso que este sentimento é partilhado
não só pelos que participaram no 9º Congresso, pelos dirigentes da FENPROF e dos
seus Sindicatos, pela generalidade dos
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educadores e professores portugueses,
mas também por vastos sectores da opinião pública, incluindo muita gente que
a princípio sentiu alguma “simpatia” pelas declarações da ministra e que, com o
decorrer do tempo, depressa concluíram
que se trata uma pessoa cuja orientação
política determinante é claramente neoliberal, com o ataque aos professores a
ser prática dominante e a desestabilização do sistema educativo a ser uma das
mais graves consequências.

“Temos um Governo cuja política
prejudica frontalmente o desenvolvimento do Pais, que está a
provocar maiores bolsas de pobreza. Os salários desvalorizam-se e
afastam-se cada vez mais da média europeia, como não se via há
20 anos. O desemprego (incluindo
o de longa duração e do jovens
licenciados) e a precariedade laboral atingem níveis como não se
via há mais de 20 anos. Parece
que o País regrediu no tempo. Isto
é perigosíssimo.
Os bancos e as grandes empresas
deram grandes saltos, têm lucros
fabulosos. É verdade. Mas este
País é feito de pessoas, que na
sua esmagadora maioria vivem do
rendimento do seu trabalho. E estes vivem cada vez pior.”

A defesa da escola pública continua na
ordem do dia. É compatível com a defesa
dos direitos de quem trabalha no sector
da educação?
M.N.- Sem dúvida. Para nós, defender
uma escola pública de qualidade, para
todos, inclusiva, ﬁnanciada de acordo
com as suas necessidades para que possa
dar as respostas que se exigem, continua
a ser uma das grandes prioridades da acção da FENPROF, a par, naturalmente,
dos direitos dos educadores e professores, que nas escolas cumprem e dão o
melhor de si.
A seguir ao 9º Congresso, a propósito da
intervenção ﬁnal, em que defendemos
essa dupla preocupação, houve quem
escrevesse que isso seria impossível, por
se tratarem de interesses contraditórios.
Estamos frontalmente contra essa perspectiva. Uma escola, para responder aos
seus objectivos, tem que contar com proﬁssionais com sólida formação, com estabilidade, a quem se reconheçam naturalmente deveres, mas, evidentemente,
direitos.
A situação em que se encontram os professores e educadores portugueses exige
ﬁrmeza e luta. Como é que a FENPROF
está a passar essa mensagem nas escolas?
Os docentes estão receptivos a esta mensagem de apelo à luta, que passa muitas
vezes por mais sacrifícios?
M.N. – Sacrifícios são, de facto, impostos
quotidianamente aos educadores e professores, aos trabalhadores da Administração Pública, aos utentes dos serviços
públicos e aos cidadãos em geral por este
Governo. Os professores têm consciência
de que a situação actual é extremamente negativa e que a sua alteração pas-
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sa, necessariamente, pela mudança das
políticas na educação e no governo do
país nos outros sectores. Mesmo com o
ﬁm do ano lectivo à vista, mesmo com a
proximidade de exames e do período de
férias, a informação, o esclarecimento,
a mobilização dos educadores e professores não podem diminuir. A FENPROF está
plenamente consciente dessa situação,
tal como está consciente da importância
das várias frentes que decorrem no quadro da nossa acção.
Como é o caso da acção na frente jurídica?
M.N. – E não só. Tanto no plano jurídico,
como no plano institucional, a FENPROF
continua a desenvolver um trabalho fundamental. Ainda recentemente, no seminário que organizámos sobre a Municipalização estiveram presentes deputados
de todas as bancadas parlamentares,
além do presidente da Comissão Parlamentar de Educação, prova também do
prestígio da FENPROF, que em diferentes
ocasiões tem estado em diálogo tanto
com os grupos parlamentares como com
essa Comissão. Mas estivemos também
na Provedoria de Justiça e nos Tribunais,
com vários processos, nomeadamente no
âmbito dos concursos, com destaque recente para o caso do concurso a titulares. Continuaremos a acção de denúncia
desta política do Ministério da Educação,
que deixa de fora metade dos candidatos, em muitos casos por razões que decorrem de ilegalidades e erros cometidos
pelo próprio Ministério e que ﬁguram no
regime de concurso assumido pelos responsáveis políticos do ME, que foram ao
ponto de alterar regras já com o concurso
a decorrer. Isto é um autêntico atropelo
às leis e à Constituição da República, lei
fundamental do País.

“O estilo de governação e as ideias e políticas desde Governo desvirtuam a democracia, destroem a esperança, desacreditam a intervenção e a participação dos cidadãos. O caminho a seguir é avançar, com ﬁrmeza, na
informação, na mobilização e no reforço da luta”

Só da parte do Ministério da Educação é
que não há portas abertas…
M.N. – Infelizmente, essa é a verdade.
É o único espaço institucional em que
esse diálogo falha. A senhora Ministra da
Educação não reúne com a FENPROF há
cerca de ano e meio. Esta postura percebe-se hoje melhor quando, por exemplo,
se vê o que se passou com a Associação
Portuguesa de Matemática: pura e simplesmente foi excluída pelo Ministério da
Educação de parceiro com quem deveria
debater determinados aspectos, neste
caso relativos ao ensino da Matemática,

porque essa associação terá feito algumas críticas a tomadas de posição do Ministério. Esta é a lei da senhora Ministra e
dos seus secretários de Estado: quem discorda é posto de lado. Na sequência do 9º
Congresso Nacional dos Professores, solicitámos uma reunião ao ME para entregar
os documentos aprovados e nem resposta
tivemos!...Isto nunca tinha acontecido.
É grave do ponto de vista democrático.
Mas, na verdade, temos que reconhecer
que não é surpreendente… O desrespeito
para com os professores e as suas organizações representativas é uma espécie

de imagem de marca deste Ministério.
Lamentamos.
Há, hoje, uma descrença dos professores?
M.N. – Não podemos fazer como o avestruz… É óbvio que estamos a viver um
período difícil e que isso arrasta consigo
um conjunto de consequências muito diversas, nomeadamente no plano da mobilização das pessoas. Não podemos ignorar esta realidade. Não basta apelar nas
escolas ao envolvimento e ao empenhamento dos professores nas lutas. Há uma
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descrença da parte destes proﬁssionais.
Não se trata de uma descrença sobre o
papel dos sindicatos, sobre a importância
determinante da acção sindical, sobre
a intervenção e as propostas sindicais.
Trata-se, isso sim, de uma descrença motivada pela prepotência de um Governo
que não ouve ninguém, que não respeita ninguém, um Governo de pensamento
único, que desvaloriza as perspectivas
e as sugestões de outras entidades, que
despreza princípios básicos do relacionamento institucional e de negociação.
Um Governo que não é só contra os professores, é contra a comunidade educativa, contra os trabalhadores, contra os
cidadãos e organizações que não estão de
acordo com esta ou aquela decisão governamental.

“Como nós não queremos dizer
que os governantes estão a mentir
(até porque isso pareceria mal…)
e como os governantes representam o Estado e um Estado deve
ser uma pessoa de bem, registamos, para todos os efeitos, que
o Ministério da Educação garantiu que não haverá professores
excedentários, ou seja, abrangidos pela lei da mobilidade especial. Se viesse a conﬁrmar-se o
contrário, se algum educador ou
professor ﬁcar na situação de supranumerário, quer a Ministra da
Educação quer o Secretário de Estado Adjunto e da Educação terão
que se demitir nesse dia. Era a sua
palavra que estava a ser negada.
A senhora ministra não fez essas
aﬁrmações, não deu essa garantia
numa qualquer entrevista ou num
desabafo pessoal, foi na Assembleia da República. Não esqueceremos esse compromisso.”
Uma outra faceta das consequências da
política seguida por este Governo, que
muitos comentadores e analistas parece esquecerem nas suas crónicas, é que
Portugal continua muito mal no ranking
do desenvolvimento, nomeadamente no
âmbito da União Europeia…
M.N. – Esta é a verdade nua e crua: o
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Governo está a remeter este País mesmo para a ponta ﬁnal da cauda da União
Europeia, hoje com 27 Estados-Membro.
Nem o alargamento nos afasta dessa difícil posição…
Temos um Governo cuja política prejudica frontalmente o desenvolvimento do
Pais, que está a provocar maiores bolsas
de pobreza. Os salários desvalorizam-se,
afastando-se cada vez mais da média europeia, como não se via há 20 anos. O desemprego (incluindo o de longa duração e
dos jovens licenciados) e a precariedade
laboral atingem níveis como não se via há
mais de 20 anos. Parece que o País regrediu no tempo. Isto é perigosíssimo.
Os bancos e as grandes empresas deram
grandes saltos, têm lucros fabulosos. É
verdade. Mas este País é feito de pessoas, que na sua esmagadora maioria vivem
do rendimento do seu trabalho. E estes
vivem cada vez pior.
A contestação tem sido enorme. O movimento sindical tem realizado acções de
grande envergadura no plano nacional.
Mas o Governo continua a impor as suas
soluções, indiferente às propostas que
organizações com peso na sociedade vão
apresentando de forma responsável. Esta
política do quero, posso e mando ajuda
a afundar o País. Não garante soluções
efectivas. Não mobiliza as pessoas. Não
cria dinâmicas de participação social.
Pelo contrário, provoca o descrédito e a
desconﬁança.
Voltamos à importância da luta e do protesto…
M.N. - Pela nossa parte, a mensagem
que aqui deixamos é que nós temos que

continuar a acreditar na luta, temos que
reforçar o protesto, temos que apostar
na unidade, no esclarecimento e na mobilização dos educadores e professores.
Não há outro caminho. É precisamente
nestes momentos que mais se torna necessário insistir na força da convergência
e da mobilização das pessoas, desenvolvendo formas de luta ainda mais fortes
e persistentes. Com esta orientação, que
é da FENPROF e do movimento sindical
unitário, é possível devolver a esperança
aos educadores e professores portugueses, para agirem, com ﬁrmeza e determinação redobradas, em defesa dos seus
legítimos direitos e em defesa da escola
pública de qualidade.
Podemos dizer que, mais do que nunca,
a batalha da informação e do esclarecimento dos docentes é decisiva…
M.N. – Dos docentes e dos outros trabalhadores e das populações em geral. Veja-se
o exemplo da preparação da Greve Geral
de 30 de Maio. Esse trabalho implicou a
realização de mais de 7 mil plenários e
o envolvimento de mais de 25 mil dirigentes, delegados e activistas sindicais.
Comparando com as outras duas Greves
Gerais anteriores, até se pode dizer que
desta vez houve ainda mais sensibilidade
e mais compreensão das populações para
a necessidade de uma luta com esta envergadura.
É de facto muito importante a batalha
do esclarecimento e da informação. Não
só através dos meios e dos instrumentos
de que dispomos (comunicados, Internet,
publicações, cartazes, folhetos, etc),
mas também – e isto é insubstituível – da

”Hoje, vinte por cento da população portuguesa vive abaixo do limiar da pobreza.
Esta grave situação projecta-se nas nossas escolas”
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presença dos dirigentes nos locais de trabalho, no nosso caso nas escolas.
Que balanço podes fazer à participação
dos educadores e professores na Greve
Geral de 30 de Maio?

M.N. – Gostaria em primeiro lugar de sublinhar que a FENPROF se identiﬁca com
a análise da CGTP-IN. Foi uma greve realizada em situação difícil, enfrentando
pressões e ameaças de toda a ordem. Mas
foi uma Greve que deu um claro sinal a
toda a sociedade: o País precisa de um
novo rumo, de novas políticas.
No sector da educação, e em relação
aos professores, poderíamos ter atingido
uma adesão superior. Mesmo assim, cerca
de 1500 escolas encerraram nesse dia. A
Greve teve o seu impacto. Também reconhecemos que há aqui algum desgaste.
Foi um ano lectivo de muitas lutas. Mas
a jornada de 30 de Maio mostrou ao País
que os trabalhadores, e nomeadamente
os do sector da Educação, não cruzam os
braços e vão continuar, em unidade, nos
caminhos da mobilização e da luta.
A resolução sobre acção reivindicativa
aprovada no 9º Congresso já começou a
ser levada à prática...
M.N. - A resolução sobre acção reivindicativa decorre de outro documento mais
amplo, aprovado por unanimidade, que
é o Plano de Acção, que tem as grandes
linhas mestras daquilo que é a análise e a
perspectiva de actuação da FENPROF até
2010.
A resolução tem um horizonte mais imediato, partindo do diagnóstico da situação actual. E toma a iniciativa de avançar com acções concretas e respostas.
O Congresso foi há dois meses e, naturalmente, esse trabalho já arrancou, já
estamos a concretizar o que o Congresso
deﬁniu e aprovou, como por exemplo em
torno de matérias como a Municipalização, tendo já realizado um seminário
que juntou representantes de todos os
partidos com representação parlamentar, iniciativa realizada da ESE de Lisboa,
no passado dia 8 de Junho e onde esteve
particularmente em debate a questão da
transferência de competências (a próxima edição do “JF” abordará este assunto
com pormenor).
Também em relação às questões da precariedade e do desemprego entre os professores, está prevista a realização de
um fórum com algumas características

”Os professores e a escola pública não são os únicos alvos das políticas neoliberais.A realidade da União Europeia é bem elucidativa nessa matéria. No entanto, hoje, as políticas
sociais e laborais do Governo português conseguem ter um carácter mais violento, comparando com outros países da União”

inovadoras. Será uma iniciativa aberta, a
realizar na rua, em Lisboa, em princípio
no dia 6 de Julho, apontada, também, à
sensibilização do cidadão anónimo, que
passa na rua.
Temos também em agenda um conjunto
diversiﬁcado de acções com diferentes
parceiros, nomeadamente com a CONFAP
(Confederação Nacional das Associações
de Pais) e com os eleitos do Poder Local.
O ano lectivo está a terminar. Há o perigo do ME avançar com novas ofensivas
no Verão, e concretamente no período de
férias dos professores?
M.N. – Há o perigo e há o exemplo do que
aconteceu em anos anteriores, porque
o mês de Julho tem sido utilizado (e em
especial por este Governo) para tentar
avançar em determinados aspectos da
legislação.
Num momento em que os professores
não estão nos seus locais de trabalho,
estão nas suas merecidas férias, é muito
provável que o ME avance para regulamentações extremamente importantes,
das quais podem decorrer quadros legais
gravosos, como é o caso da mobilidade
especial ou da avaliação do desempenho,

só para falar em duas das vinte e tal matérias que estão por regulamentar. Recorde-se que o ECD do ME só foi regulamentado até agora em relação aos titulares
(mesmo assim os calendários atiram para
31 de Julho o ﬁnal deste processo).
Vamos tentar ganhar os nossos parceiros
da Plataforma Sindical para pôr um limite temporal ao Ministério da Educação. A
negociação deve ocorrer com os professores nas escolas.

“A CGTP-IN, a Frente Comum dos
Sindicatos da Administração Pública e a FENPROF e os seus Sindicatos irão certamente aproveitar
o período da presidência portuguesa da União Europeia para dar,
na medida do possível, mais visibilidade às injustiças que marcam
a política do Governo português
contra os trabalhadores e contra os direitos dos cidadãos em
diferentes áreas, da educação à
saúde, passando pela segurança
social”
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Direcção Regional do Algarve do Ministério
da Agricultura: balão de ensaio para a mobilidade especial na Administração Pública

Gato escondido com o rabo de fora…
Reportagem da “Intervir” em Faro à conversa com José Lucas, dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores
No fecho desta edição da “Intervir”, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) preparava-se para publicar em “Diário da República” (15 de Junho)
os nomes dos trabalhadores que o Governo considera “excedentários”. Não se contentando em “assassinar” postos
de trabalho, o ministro Jaime Silva e o Governo Sócrates
insistem numa política de fuga ao diálogo e de confusão deliberada. Há dias atrás, o ministro foi ao ponto de declarar
que os sindicatos da Administração Pública “preferem a
providência cautelar à negociação”. Reagindo a estas palavras, a FNSFP (Federação Nacional dos Sindicatos da Função
Pública) esclarecia: “O Ministro Jaime Silva está confundido, porque quem não quis negociar ao longo de todo este
processo foi ele e não a Federação”.
”Desde Janeiro de 2006, altura em que se começaram
a perspectivar as primeiras alterações orgânicas no MADRP
que esta Federação sindical dirigiu ao Ministro da Agricultura pedidos de audiência, sistematicamente ignorados por
este”, observa a FNSFP, que regista ainda:
”Foi o ministro Jaime Silva que no ﬁnal do ano de 2006
ignorou o pedido de audiência da Federação, para discutir o
processo de reestruturação do IFADAP/INGA.”
“Foi este mesmo ministro”, recorda, “que no dia 1 de
Fevereiro passado, numa atitude de ostensiva provocação,

se deslocou às instalações do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária em Vairão, quando os trabalhadores
do LNIV/Benﬁca estavam em plenário à porta do MADRP, no
Terreiro do Paço.
O Ministro da Agricultura não tem qualquer legitimidade
para acusar os Sindicatos da Função Pública, designadamente os que estão ﬁliados nesta Federação, de fuga ao
diálogo e à negociação.”
E conclui a FNSFP:
”Quem pode ser acusado deste tipo de comportamento
é o próprio ministro, pelos factos já aqui relatados e também porque não ouviu, nem quis ouvir antecipadamente os
Sindicatos sobre o processo de reestruturação do MADRP,
contrariando até uma tradição existente neste Ministério.”
Ao mesmo tempo que paralisa e desarticula serviços, o
Governo vai deixando escapar, por entre meias palavras e
silêncios comprometedores, os reais objectivos desta onda
destruidora contra a Administração Pública e os serviços sociais do Estado: quanto valem o património e os serviços
que agora querem anular, a começar pelo Ministério da Agricultura e pela sua Direcção Regional do Algarve? É caso
para dizer: temos aqui gato escondido com o rabo de fora!

Sabia que...
… o Governo, a pretexto de concretizar as orientações deﬁnidas pelo PRACE - Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado - e de aplicar outras medidas
que andou a preparar no ano passado, designadamente a
Lei da Mobilidade, tem em marcha um plano gigantesco
que visa lançar no desemprego várias dezenas de milhar de
funcionários públicos, ao mesmo tempo que extingue organismos e encerra serviços retirando direitos às populações
e aos utentes?
… na sequência da publicação da Lei Orgânica da Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG), foi
determinada uma estrutura que se propõe comportar lugar
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para apenas191 trabalhadores, de um total que ronda as três
centenas?
… pela via do recurso à pior aplicação que se possa fazer da
Lei da Mobilidade, Lei 53/2006, de 7 de Dezembro, o Governo
e a Direcção da DRAPALG vão proceder a um injusto, absurdo
e desnecessário despedimento colectivo sem justa causa que
atinge cerca de 100 trabalhadores?
… nem os trabalhadores nem os sindicatos, seus representantes legítimos, foram alguma vez ouvidos ou chamados a participar neste processo, cozinhado no segredo dos gabinetes?
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A reportagem da “Intervir” deslocou-se a Faro e ouviu um dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores e trabalhador daquela Direcção Regional do
MADRP, profundo conhecer da situação que ali se está a viver. Sem papas na língua, José
Lucas sublinha desde logo:
“Vamos continuar a luta, de todas as formas, individual e colectivamente. Saberemos continuar
a encontrar as respostas adequadas. Insistimos na defesa da dignidade e do serviço público”.
O Ministério da Agricultura foi pioneiro a colocar trabalhadores no chamado regime de mobilidade especial (envolvendo numa fase inicial cerca de 3500 pessoas), uma espécie de “balão de
ensaio” do ataque que o Governo preparou nos gabinetes contra toda a Administração Pública.
Esta primeira onda da ofensiva (por vezes apelidada de “reestruturação”…) começou pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG), onde o titular da pasta quer
manter apenas 191 dos cerca de 300 postos de trabalho existentes (Patacão-Faro, Tavira, Loulé,
Portimão, Lagos, Monchique, Silves, Messines, Paúl, Castro Marim, Albufeira e Aljezur).

Da abertura sindical…
O primeiro aspecto a reter é o espírito de abertura ao diálogo
e de responsabilidade com que o Sindicato e os trabalhadores
encararam, desde a primeira hora, a necessidade de uma melhoria da gestão nesta Direcção Regional.
José Lucas aponta, a propósito, uma passagem da carta enviada pelo Sindicato em 4 de Maio passado ao ministro Jaime
Silva:
”Esta reestruturação está a ser mal aplicada, é injusta e
discricionária, segue por mau caminho, que está a provocar
clivagens, a gerar total desmotivação e a comprometer o desempenho actual e futuro dos serviços no seu relacionamento
com o sector.”
Ilustrando “o modo pouco elevado como está a ser feita a
reestruturação na DRAPALG”, o Sindicato aﬁrma que “aparecem lugares sem correspondência entre o conteúdo das carreiras e o desempenho das funções efectivas”, a par de outras
situações em que “colegas nossos, por exemplo, assistentes
administrativos que desempenhavam tarefas técnico-proﬁssionais, foram postos de parte por estarem a exercer funções
fora das suas áreas proﬁssionais”.

”Por isto e por muito mais que por cá se passou”, prossegue a
carta, “insistimos para ser ouvidos; temos um contributo a dar
e queremos, por isso, participar activamente. Contrariamente a que pretendem fazer crer, não nos move o objectivo de
bloquear a reestruturação. Bem antes pelo contrário, pretendemos que ela ocorra com justiça e com rigor, minimizando
os seus efeitos negativos e potenciando as vantagens que dela
podem advir.”
”Quem bloqueia”, conclui a carta enviada ao ministro da Agricultura, “é quem não é transparente nem imparcial, quem
comete injustiças sem conta, quem se julga detentor da verdade e nega que do diálogo possam resultar benefícios, quem
conduz a reestruturação a um beco sem saída, à paragem dos
serviços, quem se arrisca a reduzi-la a um sem número de
reclamações e recursos, que enredarão os serviços numa teia
infernal e consumirão os seus recursos e competências por um
período indeterminado.
É necessário e urgente dar uma oportunidade ao diálogo!”
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Às preocupações, à necessidade de diálogo sério e construtivo
e à abertura para exame conjunto das situações concretas em
que decorre o trabalho desenvolvido por esta Direcção Regional, o ministro vem “respondendo” da pior maneira: com
silêncio (principalmente) e com confusão nas (poucas) declarações públicas sobre o processo da mobilidade no seu Ministério.
Trata-se, como sublinhou o plenário de trabalhadores da DRAPALG em 29 de Maio, de uma “atitude prepotente, anti-democrática e autista dos responsáveis do Ministério e da DRAPALG,
pelas sucessivas recusas ao diálogo, que os trabalhadores e os
sindicatos têm vindo a propor por várias vezes ao longo destes
meses”.
Como nos refere o responsável sindical, o Ministério da Agricultura não só recusa participar em reuniões com os representantes dos trabalhadores, como vai dando indicações no sentido de que “nenhum dirigente deve receber sindicalistas”.

A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e os Sindicatos nela ﬁliados irão
continuar a usar todas as formas legítimas
para se oporem, com os trabalhadores quer
pela via jurídica, quer pela via da luta sindical, a este descarado processo de despedi-

“Paralisia da governação”
“Não há trabalhadores a mais”, garante. “Temos que continuar a alertar a opinião pública para esta realidade: quando
os Governos atacam a Administração Pública, atacam o conjunto dos utentes e dos seus direitos, atacam a população e
a Constituição da República.. Neste caso, o desmembramento da DRAPALG signiﬁca uma diminuição abrupta dos serviços
prestados junto de importantes sectores da economia regional (agricultura, pecuária, pescas, silvicultura)”, esclarece o
sindicalista, que explica ainda:
“Os serviços estão a esgotar-se em recursos e burocracias.
Assiste-se a uma política que fomenta a intranquilidade e a
ameaça. Há uma paralisia da governação nesta área e isto,
sublinho, acentua-se em vésperas do início da presidência
portuguesa da União Europeia”.
Além de prejudicar os serviços que o Ministério da Agricultura
deve prestar aos utentes, “a política do Governo considera
que os trabalhadores são apenas números ou elementos descartáveis que se atiram para debaixo do tapete quando se
pensa que já não fazem falta”, alerta José Lucas.

Ligeireza, precipitação, injustiça e quebra de qualidade
da prestação de serviços
Esta é a “reestruturação” desejada pelo Ministério da Agricultura?
Apoiado desde o início da sua divulgação pela esmagadora
maioria dos trabalhadores da Direcção regional de Agricultura e Pescas do Algarve, o abaixo-assinado promovido em
Abril chama a atenção da opinião pública para o “modo
ligeiro e precipitado como está a ser conduzido o processo
de reestruturação no Ministério da Agricultura em geral, e
na DRAPALG em particular”.
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Esta orientação “tem conduzido a grandes injustiças e a uma
comprometedora quebra na qualidade dos serviços aos sectores agrícola, pecuário e das pescas. Em causa estão a Lista
de Actividades, a Lista de Postos de Trabalho e os Critérios de
Selecção, que constituem as pedras angulares da reestruturação e que têm gritante falta de qualidade, de credibilidade e
seriedade.”
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Inactividade forçada, instabilidade
e redução salarial

cultura não só recusa participar em reuniões com os representantes dos trabalhadores, como vai dando indicações no sentido de que “nenhum dirigente deve receber sindicalistas”.

A perspectiva que se oferece aos trabalhadores que são empurrados para a “mobilidade especial” (“não se sabe com que
critérios…”), é a instabilidade, a insegurança, a inactividade
forçada e a redução salarial. Lucas chama a atenção para “a
redução sucessiva dos vencimentos a partir dos 60 dias; nos
dez meses seguintes o trabalhador recebe apenas 5/6 do seu
vencimento, acabando depois por auferir apenas 66 por cento
(4/6) do salário”.

A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e os Sindicatos nela ﬁliados irão
continuar a usar todas as formas legítimas
para se oporem, com os trabalhadores quer
pela via jurídica, quer pela via da luta sindical, a este descarado processo de despedimento sem direitos no Ministério da Agricultura.

“Está previsto também um conjunto de penalizações, que podem conduzir a cortes salariais, nomeadamente face a recusas de afectação ou desistências de participação em acções
de formação”, lembra o dirigente sindical.
“Dos setenta e cinco trabalhadores “propostos” para a mobilidade na DRAPALG, onze, embora tenham mais de 65 anos,
não se podem reformar. Temos a situação de técnicos de agricultura e tractoristas, alguns com mais de 50 anos de idade.
Pergunto: para onde irão estes trabalhadores? Não será isto
uma antecâmara do despedimento?”, interroga José Lucas.

… ao silêncio do ministro
Às preocupações, à necessidade de diálogo sério e construtivo
e à abertura para exame conjunto das situações concretas
em que decorre o trabalho desenvolvido por esta Direcção
Regional, o ministro vem “respondendo” da pior maneira:
com silêncio (principalmente) e com confusão nas (poucas)
declarações públicas sobre o processo da mobilidade no seu
Ministério.
Trata-se, como sublinhou o plenário de trabalhadores da DRAPALG em 29 de Maio, de uma “atitude prepotente, anti-democrática e autista dos responsáveis do Ministério e da DRAPALG,
pelas sucessivas recusas ao diálogo, que os trabalhadores e os
sindicatos têm vindo a propor por várias vezes ao longo destes
meses”.
Como nos refere o responsável sindical, o Ministério da Agri-

Futuro do serviço público
não interessa…
“Não há estudos concretos que justiﬁquem este ataque à
DRAPALG”, realça José Lucas. “Trata-se de uma medida cem
por cento economicista, decidida no contexto das políticas
em cima do joelho…Não há seriedade na análise da situação.
Não encontramos nas intenções do Governo uma qualquer intenção positiva, construtiva, no sentido do aproveitamento e
da qualidade da gestão dos recursos, melhorando os serviços
prestados por esta Direcção regional aos seus utentes aqui no
Algarve”, salienta o dirigente sindical.
E acrescenta:
“Não se sabe o que vai acontecer. A Lei Orgânica está incompleta. Os objectivos dos responsáveis políticos estarão mais
virados para a extinção de serviços, como os centros de formação e experimentação, para a venda de património e para
a privatização de serviços (o capital agradece…), do que para
o futuro do serviço público e dos trabalhadores que aqui têm
dado o melhor do seu esforço e das suas capacidades, alguns
há dezenas de anos”, alerta José Lucas.

“Não se sabe o que vai acontecer. A Lei Orgânica está incompleta. Os objectivos dos
responsáveis políticos estarão mais virados
para a extinção de serviços, como os centros
de formação e experimentação, para a venda de património e para a privatização de
serviços (o capital agradece…), do que para
o futuro do serviço público e dos trabalhadores que aqui têm dado o melhor do seu
esforço e das suas capacidades, alguns há
dezenas de anos”, alerta o dirigente sindical
José Lucas.
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FNSFP entrega providência cautelar
A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública (FNSFP) entregou no passado dia 3
de Maio, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, uma providência cautelar contra a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, a propósito do processo de
mobilidade especial ali levado a cabo.
Trata-se da primeira providência cautelar apresentada por
esta Federação, a que se seguirão outras relativas aos processos de mobilidade especial nos outros organismos do ministério, sublinha a FNSFP.
A providência cautelar agora entregue, tem por base os métodos de selecção dos trabalhadores a colocar na situação
de inactividade, nomeadamente, a utilização da avaliação
de desempenho.
Por outro lado, é ainda invocada a violação de princípios
constitucionais relativos à restrição de direitos, liberdades
e garantias dos trabalhadores, mormente o do direito à

ocupação efectiva de um posto de trabalho.
A falta de fundamentação dos actos praticados pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do
Tejo, é outro dos fundamentos para a utilização deste mecanismo da providência cautelar.
Entretanto, a Federação e os Sindicatos, na sequência do
Plenário Nacional de 27 de Abril, continuam a acompanhar
o desenrolar dos processos de mobilidade especial nos diversos organismos e a mobilizarem os trabalhadores para
prosseguirem a luta pela estabilidade de emprego e em
defesa dos postos de trabalho.

José Lucas: “É necessário e urgente dar uma oportunidade ao diálogo!”
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Inactividade forçada, instabilidade e redução salarial
A perspectiva que se oferece aos trabalhadores que são empurrados para a “mobilidade especial” (“não se
sabe com que critérios…”), é a instabilidade, a insegurança, a inactividade forçada e a redução salarial. Lucas
chama a atenção para “a redução sucessiva dos vencimentos a partir dos 60 dias; nos dez meses seguintes o
trabalhador recebe apenas 5/6 do seu vencimento, acabando depois por auferir apenas 66 por cento (4/6) do
salário”.
“Está previsto também um conjunto de penalizações, que podem conduzir a cortes salariais, nomeadamente face a recusas de afectação ou desistências de participação em acções de formação”, lembra o dirigente
sindical.
“Dos setenta e cinco trabalhadores “propostos” para a mobilidade na DRAPALG, onze, embora tenham mais
de 65 anos, não se podem reformar. Temos a situação de técnicos de agricultura e tractoristas, alguns com
mais de 50 anos de idade. Pergunto: para onde irão estes trabalhadores? Não será isto uma antecâmara do
despedimento?”, interroga José Lucas.

Um exemplo da dinâmica sindical no Algarve

Impressionante capacidade de resposta dos trabalhadores
O Governo e o ministro da Agricultura nunca
pensaram que a reacção dos trabalhadores
deste Ministério e concretamente da Direcção Regional do Algarve atingisse o nível
de participação, de unidade e de combatividade que tem marcado esta luta ao longo
dos últimos meses, especialmente a partir
de Abril. Uma luta que tem sido travada na
frente jurídica, nomeadamente com o apoio
aos trabalhadores “notiﬁcados”, e nas diferentes acções que têm sido organizadas, algumas delas com expressão pública, em Faro
e noutras localidades algarvias.

Em Abril realizaram-se as terças-feiras de luto. Bandeiras e
panos negros evidenciaram em todos os serviços da Direcção Regional, a começar pelo Patacão (Faro), que os trabalhadores recusam uma política de destruição de postos de
trabalho.
Como alertava em 2 de Abril a Direcção Distrital de Faro
do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e
Açores, “100 colegas nossos, a grande maioria pertencente
a grupos proﬁssionais de rendimentos mais baixos, estão a
um passo de entrar num injusto processo de despedimento,
designado de mobilidade especial”. “Como forma de solidariedade e protesto”, entre outras iniciativas, o Sindicato salientava as terças-feiras de luto, “porque alguém,
a pretexto de uma “reorganização” dos serviços, assente
em falsos critérios, pretende que uma série de colegas desapareça da nossa convivência, assassinando-lhe os postos
trabalho”.

Em 12 de Abril, os trabalhadores voltaram às ruas de Faro,
desta vez numa caravana automóvel, com partida da Direcção Regional (Patacão) e passagem em diferentes pontos do
centro da cidade, alertando a opinião pública para a sua
luta.
Na última terça-feira de Abril, às ﬁtas pretas de luto, os trabalhadores associaram, em jeito de conﬁança na sua luta,
o cravo vermelho da Revolução de Abril. Terminava nesse
dia “o prazo para o serviço dar resposta às reclamações que
na sua maioria os trabalhadores entregaram, respondendo
juridicamente às injustiças de que estão a ser alvo”. Nesse
dia houve encontro com a comunicação social.
Em 17 de Maio uma representação dos trabalhadores da
DRAPALG, acompanhados por dirigentes do Sindicato da
Função Pública, reuniu e entregou um Abaixo-Assinado no
Governo Civil de Faro, em defesa do direito ao trabalho e à
negociação, contra a mobilidade especial imposta pelo Governo.
Em 30 de Maio, na Greve Geral convocada pela CGTP-IN,
os trabalhadores da DRAPALG voltaram a dar provas da sua
unidade e da sua capacidade de mobilização e luta, registando-se uma adesão superior a 80 por cento, o que originou mesmo a inoperacionalidade e o encerramento total de
alguns serviços, como sucedeu em Castro Marim, Albufeira
e Aljezur.
Ao mesmo tempo que deixaram “um sério aviso aos dirigentes e responsáveis do Ministério relativamente ao processo
de reestruturação em curso”, “os trabalhadores disseram
Não! à inexplicável ausência de diálogo e à prepotência”,
como referia uma nota sindical.
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Reuniões na Universidade do Algarve
Mês de Luta em Defesa do Ensino Superior e da Carreira!
Por defendermos o Ensino Superior
Público, reaﬁrmamos que as recentes
iniciativas governamentais neste domínio não promovem a qualidade e a
relevância social da sua actividade.
A somar à crónica asﬁxia ﬁnanceira,
apresenta-se agora legislação que não se
adequa à missão conﬁada pela sociedade
ao Ensino Superior, tal como se deﬁne na
Constituição da República.

Nas duas versões conhecida da proposta
de lei, o Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior indicia a introdução
de mecanismos de maior precariedade
nos vínculos laborais dos docentes e,
com evidência, cerceia a participação
democrática na gestão das instituições
de ensino superior . Assim aconteceria
no caso de as instituições se manterem
como Ensino Superior Público. Pior ainda
se a opção fosse a da passagem de fundações públicas de direito privado, num
processo que, a prazo, poderia conduzir
à privatização e à fragmentação do ensino superior público.
Há poucos dias, o Governo fez aprovar,
na AR, o Regime Jurídico da Avaliação

da Qualidade no Ensino Superior que
privilegia a rentabilização económica
dos trabalhos de investigação, a inserção
dos diplomados no mercado de trabalho,
a captação de receitas próprias. Para
tanto, propõe que a avaliação passe
pela divulgação de rankings. Com efeitos
claramente perversos, tal metodologia
agudizará as assimetrias e a competição
entre as instituições, penalizando as
mais periféricas, e colocando sobre todas elas a responsabilidade de garantir,
não a qualidade e a internacionalização,
mas a adaptação às necessidades do
mercado.
Impõe-se, entretanto, uma questão
relativa ao debate sobre os Estatutos
da Carreira Docente do Ensino Superior,
a iniciar-se já nos primeiros dias de Junho. Que as formulações eventualmente
acordadas entre os sindicatos e o MCTES
não sejam postas em causa pelo regime
de Vínculos, Carreiras e Remunerações
da Administração Pública, ainda em
discussão.

úne a FENPROF e o SNESup, entendemos
como indispensáveis o reforço da autonomia; a criação de melhores condições
para uma gestão estratégica eﬁcaz; o
aprofundamento do dever e do direito
de participação na gestão democrática,
das liberdades académicas, incluindo as
de criação e de expressão da opinião;
bem como o aumento signiﬁcativo do
investimento do Estado nas instituições
do Ensino Superior Público.
Se mais razões não houvesse, este
quadro ameaçador justiﬁca plenamente a desaprovação e o protesto dos
professores do Ensino Superior contra
as orientações do Governo, a traduzir,
desde já, na Greve Geral de 30 de Maio. A
fúria legislativa do Governo exige, pois,
que a comunidade universitária, no seu
todo, esteja atenta e reaja a medidas
claramente lesivas da investigação, da
docência e da qualidade do Ensino Superior Público.

A assinalar este Mês de Luta em Defesa
do Ensino Superior e da Carreira, que re-

Reunião no Politécnico de Beja
No passado dia 25 de Maio, a direcção
do SPZS/Fenprof em conjunto com o
Snesup, promoveu uma reunião geral
de docentes no Instituto Politécnico de
Beja, no âmbito do ‘mês de luta pelo
Ensino Superior’, acordado entre as duas
estruturas sindicais.
No plenário, em que estiveram presentes cerca de 40 Colegas, o Estatuto
da Carreira Docente, o novo Regime
Jurídico das Instituições universitárias
e politécnicas e subﬁnanciamento do
Ensino Superior manifestaram-se como
centrais entre as múltiplas preocupações e motivos de apreensão face ao
manifesto e sucessivamente agravado
desinvestimento no Ensino Superior em
geral. Este desinvestimento afecta, no
Instituto Politécnico de Beja, muito concretamente a Escola Superior Agrária,
tendo parte dos seus docentes recebido
a proposta de renovação de contratos,
sem dedicação exclusiva.

20 . Intervir

A Mesa dos Plenários de Docentes da UALG
29 de Maio de 2007
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Novo Contrato Colectivo de Trabalho
para o Ensino Particular e Cooperativo
O novo Contrato Colectivo de Trabalho
(CCT) do Ensino Particular e Cooperativo
entre a Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo
(AEEP) e a Federação Nacional de Professores (FENPROF) foi publicado no dia
22 de Março no Boletim de Trabalho e
Emprego, 1ª série, nº 11.
A FENPROF conseguiu assim ultrapassar uma situação, considerada difícil,
porque o nosso CCT de 2004 corria o
risco de caducar, salvo a assinatura de
um novo contrato.
Este contrato teve a negociação de
diversos sindicatos salientando-se a
unidade conseguida entre todos.
À semelhança do que foi conseguido
na negociação do ECD para o Ensino
Público, também nas negociações com
a AEEP, várias foram as organizações
sindicais que se uniram na luta!
Uma vez que o Ensino Particular e
Cooperativo está integrado no sistema
educativo português não podemos deixar de observar as alterações ocorridas
no Ensino Público, tendo sido exigido
por parte da AEEP que também naquele
sector fossem integradas algumas alte-

rações que a insistente e contínua luta
dos responsáveis pelas negociações
impediram ser tão graves como inicialmente foram propostas.
À semelhança da actual situação no
Ensino Público a negociação do CCT do
Ensino Particular e Cooperativo também
passou pelo aumento da carreira para
31 anos, não implicando, contudo, quotas, sendo permitido o acesso ao topo
da carreira (último escalão) a todos os
docentes.
O sistema de avaliação de desempenho dos docentes manter-se-á em
regime experimental, devendo ser
essencialmente pedagógico. Neste período experimental a FENPROF integrará
uma comissão para analisar e propor as
necessárias alterações (neste caso apelamos aos colegas que nos façam chegar
informações do processo de avaliação
do desempenho).
A regulamentação da componente
não lectiva era um dos pontos que a
AEEP queria ver implementado neste
documento. Aqui prevaleceu o bom-senso e foi acordado que, pelo menos, 50%
da componente não lectiva é atribuída

ao trabalho a nível individual.
Quer para o trabalho a nível individual quer para o trabalho a nível de
estabelecimento o CCT explicita as actividades que podem ser desenvolvidas,
não podendo ser acrescentadas outras,
pelas entidades patronais, que ultrapassem as funções docentes.
Neste momento, e como se tem vindo
a veriﬁcar, desde 2005 (CCT assinado
com a FNE), existem 2 CCT em vigor.
Alertamos para o facto de aos sócios da
FENPROF se aplicar o CCT agora assinado
(2007).
Para a FENPROF 3 pressupostos estiveram sempre na base da estratégia negocial: repor a capacidade dos docentes
aﬁrmarem a sua autonomia proﬁssional,
valorizar a função pedagógica e impedir
o exercício arbitrário da autoridade administrativa. Na nossa opinião, todos os
pressupostos foram conseguidos no ﬁnal
das negociações e são estes pressupostos
que continuarão a mover-nos em negociações futuras!

Novas alterações no Ensino Secundário
Já no próximo ano lectivo, o M.E., pretende introduzir novas alterações no Ensino
Secundário.
O grupo de trabalho desta reforma, apresentou um relatório divulgado em Fevereiro
de 2007 onde apresenta algumas sugestões,
nomeadamente:
–Refere que as disciplinas de Química,
Física e Biologia deveriam ter uma componente experimental, veriﬁca-se muita
teoria e pouca prática no que respeita ao
ensino destas disciplinas. É por isso, proposto o reforço do tempo dedicado às aulas
práticas, sobretudo na àrea das ciências e
tecnologias de pelo menos mais um bloco
de 90 minutos semanais.
–Este tempo de 90 minutos e de acordo
com o relatório, poderia ser cedido pela
disciplina de Tecnologias de Informação
(TIC), uma vez que não faz sentido existir
de forma autónoma no 10º ano, porque o
que é ensinado nesta disciplina aos alunos

é demasiado básico face ao que estes já
sabem fazer; propõe-se então, que estas
competências sejam trabalhadas de forma
transversal, mantendo-se a disciplina no
9º ano.
–Outro dos aspectos críticos, coloca-se com
a oferta do Curso de Línguas e Literaturas,
uma vez que é um curso muito especializado, a sua procura por parte dos alunos
tem sido pouca e as escolas, por vezes, não
conseguem abrir turmas. O grupo de trabalho propõe a extinção deste curso e que
a integração das disciplinas especíﬁcas,
Latim e Literatura Portuguesa, se façam no
Curso de Ciências Sociais e Humanas.
–Outro dos pontos prende-se com a nota
na disciplina de Educação Física contar
este ano para o cálculo da média ﬁnal do
Secundário e , consequentemente , para o
acesso ao Ensino Superior, neste ponto as
opiniões divergem.

A FENPROF e o SPZS, acreditam que demasiadas reformas curriculares, contraditórias entre si e sem uma avaliação séria,
em pouco mais de uma década, bem como
medidas avulsas não estão a alterar de
forma positiva o Ensino Secundário, que
continua distorcido em relação à procura
dos alunos, com predominância dos cursos
cientíﬁco-humanísticos, optando os alunos
pela continuidade dos estudos, concluíndo
o 12º ano sem formação especíﬁca nem
qualiﬁcação porque a maioria destes alunos não têm possibilidade de entrar para
a universidade.
Continuamos, também a pensar que uma
das medidas estruturais que devem ser
implementadas é o prolongamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, sendo
necessário repensar o funcionamento do
Ensino Secundário, no sentido de eliminar
as suas distorções, melhorar as qualiﬁcações proﬁssionais dos alunos e dar-lhe uma
identidade própria.
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Cata-Ventos I

Concurso para titular
A primeira regulamentação do “ECD
do M.E.” surge com o Decreto-Lei nº
200/2007 de 22 de Maio que deﬁne as
regras “especiais” do primeiro concurso
de provimento para a categoria de Professor Titular e que se destina, exclusivamente, aos Professores e Educadores,
licenciados, posicionados nos 8º, 9º e
10º escalões.
De acordo com o preâmbulo do
referido Decreto-Lei, é propósito do
governo “dotar as escolas de um corpo
de docentes altamente qualificado,
com mais experiência, mais formação
e mais autoridade, que assegure em
permanência as funções de organização
das escolas, para a promoção do sucesso
educativo, a prevenção do abandono
escolar e a melhoria da qualidade das
aprendizagens”.

Dito desta forma, quase que somos levados a pensar e a acreditar
que “Agora é que é!”, vem aí “
O corpo”…” Altamente Qualiﬁcado…”!
Não tivéssemos os pés bem assentes
na terra, quase seríamos compelidos
a acreditar que estamos perante uma
cena de ﬁcção cientíﬁca onde “os terre-
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nos” serão “abençoados” pela aparição
instantânea de seres iluminados (…“os
altamente qualiﬁcados…”) que parecem
surgir, a qualquer momento, vindos de
um outro planeta.
Na realidade, a qualidade existe
porque alguém, qualiﬁcado proﬁssionalmente, se empenha e trabalha para
que isso aconteça; esta não nasce nem
cresce por decreto.
Por incrível que possa parecer a este
Ministério, esse “corpo” há muito que
existe e está nas escolas onde tem desenvolvido com dedicação, dignidade
e proﬁssionalismo a sua função de ser
Professor e Educador. No entanto, a visão
do governo de José Sócrates, enferma de
cegueira; e assim, frustrando a legítima
expectativa dos docentes ao reconhecimento social de que são merecedores,
incessantemente os põe em causa, sendo
quem maior obrigação política teria de
os promover.
Toda a imagem social que é veiculada
acerca dos docentes portugueses tem
sido, directa ou subliminarmente, diminuída; destruída!
Nas considerações preambulares,
quer do ECD quer do Decreto-Lei ora
em análise, veriﬁca-se que o M.E. não
se poupa a encontrar fundamentos que

justiﬁquem as suas intenções, (nobres
no seu entendimento), mas que, na
verdade, consubstanciam o mais cerrado
ataque alguma vez desferido à classe
docente.
É um ataque cínico e desonesto, indigno da inteligência humana!

É como se nos estivessem a ”pôr
os dedos nos olhos” e ao mesmo
tempo dissessem: -… mas isto é
bom para ti e é feito com muito
carinho!...
Vejamos: Embora o M. E. venha referir
que é “impossível organizar as escolas
com base na indiferenciação”;
Que, “…nas proﬁssões mais qualiﬁcadas e designadamente nas que constituem corpos especiais da Administração
Pública, a norma é a diferenciação”;
Que se trata “de promover a cooperação entre os professores e reforçar
as funções de coordenação, pois o seu
trabalho, para que produza melhores
resultados, não pode ser atomizado e
individualizado”…
Que, a diferenciação entre os “melhores proﬁssionais e aqueles que cumprem
minimamente ou até imperfeitamente
os seus deveres” impõe-se como um “
incentivo, uma motivação para, que os
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docentes aperfeiçoem as suas práticas
pedagógicas e se empenhem na vida e
organização das escolas”;
Nós sabemos que quando o Ministério
da Educação evoca a divisão da carreira
como um “imperativo político”, é bom
que tenhamos consciência que não é um
imperativo de Política Educativa mas
de Política ﬁnanceira; ou seja, trata-se
apenas de reduzir os custos da Educação
à custa dos seus trabalhadores.
Também sabemos que a diferenciação
entre proﬁssionais, operada através da
avaliação do desempenho, constitui
uma das tarefas especíﬁcas do conteúdo
funcional dos professores titulares que
terão, a partir do próximo ano lectivo,
uma grande (sobre)carga de trabalho(s),
ao verem acrescidas novas responsabilidades sem que para isso esteja prevista
qualquer redução na sua componente
lectiva.
Para implementar o processo de
avaliação do desempenho, nos termos
em que está deﬁnido, são necessários
às escolas, os avaliadores (professores
titulares) e os instrumentos de avaliação
com base no SIADAP (Sistema Integrado
de Avaliação do Desempenho da Administração Pública) e que parecem já estar
na forja, embora ninguém os tenha ainda visto. Sabemos ser estas, condições
primordiais e urgentes a implementar,
mas esta urgência tem acarretado vários
dissabores resultantes da aleatoriedade
dos critérios deﬁnidos para a determinação do mérito por análise curricular.
Tendo o Ministério da Educação, deﬁnido o mérito como “condição essencial
para a digniﬁcação da proﬁssão docente e para a promoção da auto-estima
e motivação dos professores”, não se
compreende que faça tábua rasa do
riquíssimo percurso proﬁssional que a
grande maioria dos docentes construiu,
e que esta análise curricular se traduza,
apenas e tão só, em qualquer coisa como
veriﬁcar quem nos últimos sete anos,
por variadíssimas razões teve ou não a
sorte de ter uma distribuição de serviço
e cargos pedagógicos que lhe permitam,
agora, somar pontos, para entrar na corrida de uma autêntica “caça à vaga”.

Corrida sim! Contra o tempo que
não se compadece com a divisão
da carreira.
Caça à vaga sim! Porque, todos

têm consciência que para lá deste regime transitório, que tem a
duração de três meses, estará um
deserto como horizonte!
Deserto sim! Novas vagas para
titular serão coisa rara no futuro!
Coisa rara sim! Porque, com o
aumento da idade para a aposentação, estes primeiros professores
titulares ainda levarão uns bons pares de anos na carreira docente!
Outra das “virtudes” desta categoria
é: – “ uma vez titular, titular para sempre!” Não há lugar a arrependimentos
ou seja; não há o “voltar atrás!”... Em
sede de concursos, e em termos futuros,
a sua mobilidade é restrita, só poderão
concorrer para vagas dessa categoria.
Também estão obrigados a permanecer
nas escolas com a obrigatoriedade de
exercer as respectivas funções à excepção dos órgãos de Gestão das Escolas,
dos Directores dos Centros de Formação
e daqueles cuja mobilidade não esteja
dependente de autorização da Administração.
Quem foi opositor a este concurso,
ou até quem tem a responsabilidade de
fazer a certiﬁcação dos dados dos candidatos, é conhecedor das muitas dúvidas
e angústias causadas pelas indeﬁnições,
incongruências e injustiças que, caso a
caso, se foram tornando visíveis e que
são alvo de contestação por parte da
FENPROF e dos muitos Professores/Educadores que se sentem defraudados.
Aconteceu de tudo um pouco:
A forma aleatória como o Sr. S.E.
Valter Lemos distribuiu as vagas pelos
Agrupamentos de escolas, tornou impossível a igualdade de oportunidades
entre os candidatos. Por um lado, encontrámos Agrupamentos com vagas em
determinados departamentos, mas sem
Professores/Educadores que cumprissem
os requisitos para se candidatarem. Por
outro lado, encontrámos muitos Professores/Educadores que não tinham vagas
para as quais se candidatar – para estes
o concurso transitório é apenas mais
uma miragem.
Já o concurso ia a meio e as alterações
às regras eram quase diárias:
- Manuais de instruções, três ou
quatro; Também nas FAQ’s (perguntas
frequentes), se ousou fazer legislação;

Mapas de Faltas, Dispensas e Licenças
relevantes para a assiduidade, conheceram duas versões. É claro que a segunda
versão é mais penalizante!

No meio deste “salve-se quem
puder”, há penalizações de toda
a ordem e critérios de pontuação
que, à luz da Constituição da República Portuguesa, constituem
situações de clara discriminação.
A título de exemplo, estão aqueles que
tendo desempenhado outras funções,
nomeadamente, as de reconhecido interesse público, no âmbito do exercício da
democracia, são agora, penalizados de
uma forma assumida, sejam eles Deputados, Autarcas ou Dirigentes Sindicais.
Há Professores e Educadores que nestes sete anos, tendo usufruído de uma
licença sabática ou de equiparação a
bolseiro para prestarem serviço relevante, viram, nesse ano, a sua pontuação
reduzida a um mísero ponto.
Há cargos, funções e situações que
não são contempladas: O Coordenador
do Desporto escolar que por DecretoLei (nº 95/91), não pode acumular com
qualquer outro cargo. Ficamos sem saber
se foi mero esquecimento, poder discricionário do legislador ou um profundo
desconhecimento da realidade.
Com este imoral método de avaliação
curricular, vamos assistir a resultados absurdos e de tremenda injustiça. A aleatoriedade das regras e decisões assumidas,
irão mesmo, (por ironia), subverter todo
o grande desejo da Ministra, que por um
lado, exalta “o corpo” com experiência
qualiﬁcada como detentor do mérito e
merecedor de aceder à Categoria de
titular mas que, por outro, torna-se
cúmplice da imoralidade que impera. É
caso para perguntar: Onde se encaixa
aqui o mérito?
São de salientar, também, os vários
acrescentos de última hora que mais
parecem peças de vestuário feitas por
medida; Há momentos em que não percebemos se esses fatos são feitos por
encomenda ou se são desenhados ao
sabor do vento…

Estranho caminho leva
este vento!...

Delﬁna Sistelo
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“Incongruências de um Concurso …

diﬁculdades e facilidades de ser Professor Titular na Educação Especial”
partamentos têm “efeitos apenas para
o concurso a que se refere o presente
Decreto-Lei (…)”. Assim sendo, e acreditando na palavra em forma de Lei
do ME, esperamos que a avaliação de
desempenho seja mais coerente e não
tenhamos, num futuro muito próximo,
colegas da categoria de Professor Titular
do grupo de recrutamento da educação
Musical a avaliar colegas da categoria de
Professor do grupo de recrutamento da
Educação Especial, ou vice-versa.

Outra incongruência …

Como já vem sendo prática corrente
desde Ministério da Educação (ME), o
concurso para acesso à categoria de
Professor Titular dos grupos de recrutamento da Educação Especial (910,
920 e 930), à semelhança do que aconteceu para todos os outros grupos de
recrutamento, também foi recheado de
incongruências!
A 1ª incongruência é logo criada nos
Departamentos legislados no Decreto-Lei
nº 200/2007 de 22 de Maio (Decreto-Lei
que legisla o 1º concurso para acesso à
categoria de Professor Titular), em que
o ME orientando-se, exclusivamente,
por perspectivas economicistas, integra
os grupos de recrutamento da Educação
Especial juntamente com outros grupos
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de recrutamento, englobando assim
conteúdos funcionais perfeitamente
díspares.
Mais uma vez o ME demonstra não
querer reconhecer, por má fé ou por
ignorância, o conteúdo funcional dos
docentes de Educação Especial (e dos outros grupos de recrutamento também!)
ao incluir os três grupos de recrutamento
da Educação Especial (910, 920 e 930)
no Departamento das Expressões, juntamente com os grupos de recrutamento
da Educação Física, Educação Musical,
Educação Visual e Tecnológica, entre
outros, que nada têm em comum com
o trabalho desenvolvido na Educação
Especial.
Tal como é referido no Decreto-Lei
nº 200/2007 de 22 de Maio estes De-

No Decreto-Lei nº 27/2006 de 10 de
Fevereiro o ME criou os grupos de recrutamento da Educação Especial. No
concurso de 2006-2009 (regulamentado
pelo Decreto-Lei nº 20/2006 de 31 de
Janeiro) os docentes concorreram às
vagas abertas (às poucas vagas abertas!)
para os três grupos de recrutamento da
Educação Especial (910, 920 e 930) de
acordo com a sua área de especialização,
independentemente da sua formação
inicial (curiosamente, de forma inédita,
por Quadro de Agrupamento da Educação
Especial). Estas vagas abriram quer nos
agrupamentos verticais, quer nos agrupamentos horizontais, uma vez que há
crianças com Necessidades Educativas
Especiais em todos os tipos de agrupamento, ou seja, em todos os níveis de
ensino.
No concurso para acesso à categoria
de Professor Titular as vagas no Departamento das Expressões só abriram nos
agrupamentos verticais. O ME equivocouse (ou terá sido pura incompetência?)
que, apesar de na Educação Pré-Escolar e
no 1º CEB não existirem os outros grupos
de recrutamento que fazem parte, por
determinação do ME, do Departamento
das Expressões, que o próprio ME insistiu
em colocar no mesmo Departamento que
a Educação Especial (porque foi alertado
pela FENPROF que a Educação especial
nada tinha a ver com os restantes grupos
de recrutamento deste Departamento),
os grupos de recrutamento da Educação
Especial também existem nos agrupamentos horizontais. Os colegas que,
por concurso, ficaram colocados nos
Quadros de Agrupamento da Educação
Especial nos Agrupamentos horizontais
detectaram, no despacho da divulgação
das vagas, que não iriam ter hipóteses
de entrar numa vaga de Professor Titular
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porque elas não existiam.
Tal como em muitas outras incongruências deste concurso muitos colegas
pensaram

“se soubesse desta intenção
do ME não teria concorrido
para este lugar”, quase caindo
na tentação que este governo
pretende impor de desvalorizar
o trabalho digno, responsável e
imprescindível que os docentes
têm vindo a desempenhar nas
escolas.
Os docentes da Educação Especial, que
estão em Quadro de Agrupamento da
Educação Especial nos Agrupamentos
horizontais, têm o mesmo direito de
progredir na sua carreira e de aceder
à categoria de Professor Titular como
todos os outros docentes.

Mais uma incongruência …
Os docentes especializados que concorreram ao concurso 2006-2009 para
a entrada em Quadro de Agrupamento
da Educação especial, perderam o seu
lugar nos Quadros que dizem respeito
à sua formação inicial e ingressaram
nos novos grupos de recrutamento
criados pelo Decreto-Lei nº 27/2006 de
10 de Fevereiro. Neste concurso, e no
âmbito da Educação Especial, houve
várias situações que merecem a nossa
atenção. Uma delas diz respeito aos
docentes que sendo especializados na
área da Educação Especial estão neste
momento e por concurso (ao abrigo do
Decreto-Lei nº 20/2006 de 31 de Janeiro)
em destacamento na Educação Especial.
Estes docentes pertencem ao grupo de
recrutamento da sua formação inicial,
uma vez que não transitaram de grupo de
recrutamento no referido concurso.
O Manual de instruções (e só este)
refere que os docentes destacados na
Educação Especial concorrem às vagas
para Professor Titular na escola onde estão a exercer funções e ao Departamento
das Expressões, que integra os grupos de
recrutamento da Educação Especial (e
não ao departamento que integra o seu
grupo de recrutamento). Mas aﬁnal o que
pretende o ME? Redimir-se do número
reduzido de vagas abertas no concurso
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de entrada em Quadro nos grupos de
recrutamento da Educação Especial?
Remendar o concurso de 2006-2009 com
soluções pouco claras permitindo que
docentes integrados num determinado
grupo de recrutamento concorram para
a ocupação de vagas noutro grupo de
recrutamento? Os grupos de recrutamento da Educação Especial (a partir do
momento em que são criados, e foramno pelo ME) são grupos iguais aos outros
que existem nas nossas escolas.

É coerente que um docente
do grupo de recrutamento de
Filosofia (Departamento das
Ciências Sociais e Humanas)
concorra para uma vaga no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais ocupando
uma vaga que poderia ser para
um outro docente do grupo de
recrutamento de Matemática?
E mais uma incongruência …
A Intervenção Precoce, no Decreto-Lei
nº 20/2006 de 31 de Janeiro, vem integrada no, posteriormente criado, grupo
de recrutamento 910. Determinou o ME
que para além destes docentes teriam
que existir “outros” também a desempenhar funções na Intervenção Precoce.
Estes docentes estão a desempenhar as
suas funções ao abrigo de um destacamento nominal em que o docente aceita
desempenhar as funções inerentes à
Intervenção Precoce. Estes docentes não
pertencem ao Quadro de Agrupamento
de Educação Especial nem possuem um
destacamento ao abrigo do concurso de
2006-2009, ou seja, são docentes do grupo de recrutamento ao qual corresponde
a sua formação inicial (nomeadamente
Pré-Escolar e 1º CEB). É lógico que estes docentes só possam concorrer ao
Departamento no qual o seu grupo de
recrutamento está integrado e não ao
Departamento das Expressões, onde se
integram os grupos de recrutamento da
Educação Especial. Estes docentes não
foram considerados Educação Especial
ao abrigo do Decreto-Lei nº 20/2006 de
31 de Janeiro. Aquando dos destacamentos nominais quem entrou numa vaga de
Quadro de Agrupamento de Educação Es-

pecial não podia aceitar o destacamento
nominal para a Intervenção Precoce. E
agora são estes docentes que poderão vir
a ocupar vagas da categoria de Professor
Titular no departamento das Expressões,
retirando assim a possibilidade a outros
colegas que legitimamente (e legalmente) só podem concorrer para este
Departamento? Pretende mais uma vez
o ME redimir-se da grande confusão que
tem vindo a gerar com este subsistema à
margem da legislação de concursos?

E para ﬁnalizar… as outras
incongruências …
O Sr. Director Geral dos Recursos Humanos, quando reuniu com os Conselhos
Executivos e as Comissões de Certiﬁcação, tinha muitas dúvidas que continuaram ao longo de todo o período de
realização do concurso. A indeﬁnição de
critérios (à semelhança de concursos anteriores) provocou várias situações anómalas que ainda não estão esclarecidas.
Aguardamos a saída das listas deﬁnitivas
para que todos os docentes que se sintam lesados, pelas incongruências deste
concurso, possam recorrer de forma a ser
reposta a legalidade.
A incompetência e irresponsabilidade,
dos elementos do ME, é tanta que, contactada a DGRHE, e depois de explicadas
e fundamentadas as várias situações aqui
reportadas, não foi possível aos nossos
interlocutores não reconhecerem a
nossa razão, mas a imposição de ordens
superiores do Sr. Secretário de Estado,
Valter Lemos, obrigaram à difusão de
orientações e consequentes actuações
incongruentes e injustiﬁcadas.

Incongruências…
Incompetências…
Má fé…
Ou apenas um profundo desrespeito pela
legalidade, pelo próprio ME deﬁnida.
Sem qualquer profundidade na acção,
este ME inventa soluções casuísticas e
oportunistas, que mais não fazem que
espalhar a confusão, beneﬁciando ou
prejudicando, à esquerda e à direita,
para o lado que lhe dá o vento!

Ana Simões

Intervir . 25

actual

actutal
Cata-Ventos III

Concurso de afectação dos Q.Z.P.s
Desde o início, quando da negociação do
diploma de concursos (D.L. nº 20/2006),
que a FENPROF deixou clara a sua oposição à plurianualidade das colocações,
apontando as alternativas, sempre
defendidas, do redimensionamento dos
quadros de escola.

No entanto, o “ruído” comunicacional do
M.E., fez passar para a opinião pública,
com algum sucesso, a ideia da estabilização do corpo docente nas escolas.
Sobre as colocações deste ano, já tudo
foi dito:
- desaparecimento de vagas, reclamações atendidas que deram origem a
ultrapassagens, afectações iniciais com
um número diminuto de vagas, vagas que
só vieram a surgir mais tarde, trocas e
baldrocas, um horror.
À exigência da FENPROF, sobre um
concurso extraordinário este ano, que
repusesse, de alguma forma, se não a
legalidade pelo menos a moralidade, a
resposta pública foi: “…não faz sentido.
Este foi o concurso da estabilidade”.
Que o digam milhares de docentes…
Não obstante, o diploma deixava bastante claro a forma como iriam desenrolar-se os concursos para 2007/08, ou
seja, Destacamento por Ausência da
Componente Lectiva – DACL (art. 42º e
43º), Afectação (artº 48º e seguintes) e
Contratação (art. 54º e seguintes).
Tudo muito bem explicado, todos os
procedimentos claros.
Publicado o Aviso de Abertura para os
concursos deste ano (Aviso nº 5634A/2007, de 27/03, D.R. 2ª Série),
desde logo se veriﬁcou a existência de
legislação encapotada que, quanto aos
DACL, subvertia completamente o Dec.Lei nº 20/2006, fazendo tábua rasa da
graduação proﬁssional e da diferença
de Quadros, em prol de uma pretensa
“escolha livre”, por parte dos Órgãos
de Gestão, dos professores a quem não
seria distribuído serviço lectivo.
Face a esta situação, solicitou a FENPROF, em tempo útil, uma providência
cautelar que, tendo tido acolhimento,
aguarda, no momento em que escrevemos, decisão ﬁnal.
Quanto aos Q.Z.P.s, Diogo Simões Pereira, o DGRHE, apresentou por todo o país,
em “Road-Show” o seu Aviso de Abertura,
com tal o entusiasmo pela plurianuali-
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dade, que criou três categorias, dando
a entender que:
a) Os colocados inicialmente (18/AGOSTO) não concorriam;
b) Os colocados nas 3 primeiras cíclicas,
poderiam concorrer opcionalmente,
mesmo que tivessem lugar na escola;
c) Os colocados posteriormente ou
administrativamente teriam que concorrer.
Ou seja, dá a entender que em relação
aos primeiros que só abandonariam a
escola, caso fossem “identiﬁcados” para

ausência da componente lectiva e só
nessa altura concorreriam.
Aliás, no seu “Road-Show”, aﬁrma disponibilizar a “lista completa de QZPs que
se apresentaram ao concurso de 2006 e
não foram afectos a 18 de Agosto”, os
que concorrerão “(opcionais e obrigatórios)”.
Perante a confusão que se começou a
gerar, sobre o concorrer/não concorrer,
quer dizer, sobre cumprir o disposto
no D.L. nº 20/2006 ou o “Aviso” com
“Road-Show” à mistura, vem o sempre
pressuroso Secretário de Estado Valter
Lemos clariﬁcar, em Despacho, que toda
a gente vai a concurso, que não havendo
lugares garantidos para ninguém. Mantém, no entanto, a “invenção” da opção
de concorrer de novo, mesmo com lugar
na Escola, aos afectos nas três primeiras
cíclicas.
Reitera, assim, não sabemos se por qualquer instinto “castigador”, que apenas
são obrigados a permanecer na Escola
de afectação, as principais vítimas da
aberração que foi o concurso anterior.
Curiosamente, este Despacho nº
7834/2007, de 27 de Março (4 dias depois do “Aviso”), só viu a luz do dia no
D.R. de 30 de Abril, permitindo o alastrar
da confusão.
Quando todos achavam que já tinham
entendido para que lado soprava o
vento, eis que surge a Rectiﬁcação nº
748/2007, de 31 de Maio (D.R. 6/6) da
DGRHE que, com um “paleio” que só
lido, dá por “inexactas”(?) as possibilidades de opção dos QZPs colocados nas
3 primeiras cíclicas.
Portanto, depois deste “filme”, regressamos aos justos termos do D.L.
nº 20/2006, que obriga à manutenção
plurianual, caso não deixe de haver lugar
na escola, para todos os colocados pela
DGRHE até à 3ª cíclica (que deveria ter
terminado aí as colocações, conforme o
nº 3 do artº 48º).
A não ser que aguardemos também que o
Secretário de Estado se rectiﬁque.
Ou uma rectiﬁcação de um DirectorGeral, rectiﬁca também um Secretário
de Estado?
E não se pode… rectiﬁcá-los?
É ver de que melhor lado lhes dá o
vento…
Rui Sousa

actual

actual

A Democracia Musculada
desta “ESQUERDA MODERNA”

o SPN, com 20 000 ou mais sócios, o
número não poderá exceder aquele
quantitativo, ou seja 10 dirigentes a
tempo inteiro.
Assim tentarão cumprir o que consideram
o seu “desígnio”: destruir a Fenprof.
Nos outros Sindicatos que integram
a Frente Comum, sendo sindicatos
nacionais, a situação será ainda mais
complicada…

A proposta de lei que visa alterar a Lei
Sindical (Dec. Lei nº 84/99) é mais uma
pedra que este Governo tenta colocar
sobre os trabalhadores, os seus direitos
e a sua capacidade de organização.
Não satisfeito com o ataque sistemático
que tem desencadeado contra os trabalhadores da Administração Pública,
no sentido de uma sucessiva retirada
de direitos, do prejuízo na aposentação ao “congelamento” da progressão,
da arbitrariedade e precariedade que
consagra no “Sistema de Vínculos, Carreiras e Remunerações” à dubiedade de
critérios do “Sistema de Avaliação de
Desempenho”, faz crescer a omnipotência e a discricionariedade dos “pequenos
poderes”, do Director-Geral ao Director
Regional, do Presidente do Executivo ao
Professor Titular.
O “caso Charrua” é apenas uma ponta
mediática de um enorme “iceberg” que
não para de crescer.
Urgia agora, por parte deste Governo,
cujo entendimento da Democracia se
resume à “investida” que mensalmente
faz na Assembleia da República, a coberta da “sua” maioria absoluta, silenciar
quem mais frente efectivamente lhe
faz, em defesa dos trabalhadores: os
Sindicatos.
Esta Proposta de lei, a passar, deixará no

terreno meia dúzia de dirigentes de cada
sindicato, ou seja, o mínimo suﬁciente
para se poder continuar o arremedo
de negociação, com que, segundo este
Governo, se faz a “nova” Democracia
em Portugal.
Pretende assim este governo, que executa, objectivamente, a politica mais à
direita pós 25 de Abril, silenciar quem
protesta, para mais facilmente continuar
a espoliar os direitos mais básicos de
quem trabalha.
Na Educação, não estando ainda ultrapassado o triste episódio da Associação
de Professores de Matemática, em que
quem discorda é afastado e também ela
“decidida” a nível de “Director Geral”,
o impacto será enorme.
A redução de Dirigentes Sindicais,
efectuada despacho a despacho, não
conseguiu diminuir a capacidade de intervenção da FENPROF, devido a se ter
conseguido, de alguma forma, no ano
transacto, a medição da representatividade sindical. Com esta proposta de lei,
ao limitar a 50 o número de dirigentes
com possibilidade de usufruir de 4 dias
por mês de faltas justiﬁcadas e um por
cada 200 associados, permitirá, eventualmente, um dirigente a tempo inteiro
por cada 1000 sócios.
Mas em Sindicatos, como o SPGL ou

Apesar de ter mantido reuniões com os
vários Sindicatos da Administração Pública, em datas posteriores, o governo
não os informou desta decisão aprovada
em Conselho de Ministros no passado dia
6 de Junho.
Ao fazer passar este diploma sob o formato de proposta de lei, a ser aprovada
na Assembleia da República, o Governo
também se furta ao disposto na lei
23/98, sobre o exercício dos direitos da
negociação colectiva na Administração
Pública.
Mas pensarão que é este o caminho para
eliminar a contestação e conseguir trabalhadores conformados, obedientes e
espezinhados.
Bem pode Mário Soares lembrar, numa
qualquer “Universidade de Verão” do
Partido Socialista, a importância dos
Sindicatos para a vivência numa sociedade democrática. O Partido já não é
esse: é um partido com um Governo
maravilhado com as virtudes do diálogo
num só sentido.
Nada mais parecido com os monólogos
do Partido Único…
NO DIA 12 DE JULHO, OS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTARÃO, MAIS UMA VEZ, EM LISBOA,
MANIFESTANDO-SE CONTRA O DESMANTELAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Esta governação terá resposta

Rui Sousa
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Concurso a titular, Estatuto da carreira, Estágios e outras minudências

Por quê pagar mais se,
se pode pagar menos?

À entrada do Cine-Teatro, a ministra
da Educação foi recebida em protesto
por um grupo de manifestantes da
União de Sindicatos do Norte Alentejano (USNA), afectos à CGTP - IN.

O comunicado da Plataforma Sindical
dos Professores de 4 de Junho tem
como título uma verdade incontornável
(ou será inconveniente, tipo Al Gore?):
‘Concurso de acesso a titular conﬁrma
objectivo economicista de um Governo
que pretende poupar milhões à custa dos
professores’.

Uma carreira com mérito e bom
desempenho proﬁssional não vai
garantir a progressão.
Como facilmente se comprova, no
concurso a professor titular, a tão propalada avaliação do mérito está ausente. O
ME escolheu alguns cargos e independentemente do seu desempenho – excelente
ou sofrível – a avaliação é a mesma.
Por aqui se vê que o objectivo não
é avaliar: o objectivo é reter. Não

permitir a progressão, de forma
administrativa e burocrática.
Na futura avaliação de desempenho, com as quotas e vagas, muitos,
mesmo sendo bons proﬁssionais,
também não irão progredir.
Ao contrário do que a propaganda do
ME fez crer à opinião pública, já estava
em prática desde 1990 um sistema de
avaliação de desempenho. Qualquer
professor que não cumprisse o que
estava estipulado e exigido pura e simplesmente não progredia na carreira. É
verdade que certos aspectos não foram
regulamentados, como as classiﬁcações
de Bom e Muito Bom, por culpa não dos
professores ou dos seus sindicatos, mas
do Ministério da Educação. Tratava-se
dum modelo passível de aperfeiçoamento, em que o mérito absoluto fosse tido
em conta, e sobretudo em que a avaliação tivesse uma vertente mais formativa
que punitiva.
Nos estágios pedagógicos foi aplicado o
mesmo princípio de pagar menos ou, de
preferência, nada. Até ao ano passado
os estagiários tinham turmas próprias,
por norma o correspondente a metade
do horário lectivo docente. A partir
deste ano os estagiários deixaram de ter
turmas, passando todos os estagiários
de um determinado núcleo de estágio a
“dar umas aulas por outras” nas turmas
do professor-orientador. Isto signiﬁca,
na minha opinião, a deturpação daquilo
que deve ser um estágio pedagógico. Um
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Ministra recebida
com protestos

estágio deve estar o mais próximo possível da realidade proﬁssional. Como é
possível haver um trabalho consistente,
uma correcta ligação à turma, nas actuais condições? Não há e a razão para esta
alteração radica num único objectivo:
não pagar a pequena remuneração que
se pagava aos estagiários (e também aos
orientadores, sendo que aqui o ME teve
de recuar. Pelo menos por enquanto!).

Não pagar ou pagar menos parece ser o lema.
Prestam um mau serviço à Educação!
Deveriam reﬂectir nas seguintes palavras do saudoso José Salvado Sampaio:
“A remuneração do professor, questão
fundamental, é problema prioritário que
se repercute no prestígio da proﬁssão na
sociedade e na eﬁcácia dos resultados.
Há países em que o salário do professor
se encontra a par ou acima do de outros
especialistas diplomados com cursos
superiores (engenheiros, médicos, juristas). Nestes casos, a proﬁssão torna-se
popular junto dos jovens de talento,
que atrai, e o professor desperta grande
respeito na sociedade. Quando assim
não sucede, despertam-se fenómenos
negativos vários, que se acompanham
da repulsão dos com talento, da baixa
de nível proﬁssional, da subestima social
da função. Segundo as recomendações
da UNESCO e da Organização Internacional do Trabalho, as remunerações
dos professores deviam acompanhar a
importância da função, reﬂectindo o
papel que exercem na sociedade.” (Da
Condição do Professor in revista “O Professor”, nº 124, Out/89, p. 17)
José Pinheiro

Diogo Júlio, coordenador da USNA disse
que a presença dos manifestantes em
Ponte de Sor foi a forma encontrada
de “dizer à ministra que não é bem
vinda”, porque “as políticas chegaram
antes dela e são desastrosas quer para
os professores, quer para os estudantes, quer para o Distrito”. Lembrando a greve geral convocada para 30
de Maio, o coordenador recordou que,
até ao momento, “ﬁzemos as maiores
manifestações de que há memória na
cidade de Lisboa e também um pouco
por todo o País, incluindo Portalegre”,
sendo que “temos mobilizado os trabalhadores no sentido de exigirem novas políticas”.
De acordo com Diogo Júlio, “é necessário que o Governo esteja atento
aos sinais e mude de políticas”, até
porque quando assumiu as suas funções “tinha prometido postos de trabalho e melhoria das condições sociais”, sendo que “o que está à vista
é mais desemprego e as empresas a
fecharem sistematicamente”, recordou o sindicalista. Assim, o coordenador da USNA defendeu que o Governo
“deixou a ser parte da solução e passou a ser parte do problema ao encerrar escolas e serviços”.
Considerando que a inauguração de
uma nova escola é algo “positivo”,
Diogo Júlio frisou que esta situação
“vem destruir mais uma série delas”.
Neste sentido, conclui que “tudo que
é de novo é bem vindo”, sendo que o
lançamento da nova escola em Ponte
de Sor “é o invólucro de um rebuçado
muito mau”.
In Jornal Fonte Nova
19 Maio 2007

correio do leitor

correio do leitor
Agrupamento de Mértola

comunidade escolar que o sonho insiste habitar…
1.- Escolas de projecto e de desaﬁo

as competições tantas vezes vitoriosas,
face a outros grupos externos.
Registam-se, ﬁnalmente, pela importância e pelo signiﬁcado, as campanhas de
solidariedade humana ou as comemorações de efemérides especiais como,
por exemplo, Moçambique ou Timor, a
Revolução dos Cravos ou Sousa Mendes,
o dia da Mulher ou o dia da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Mértola: uma terra de trabalho, cultura
e arte. Uma comunidade que constrói o
futuro revendo-se, orgulhosamente, no
seu património histórico. Uma população que preserva as suas memórias, mas
vive a mudança e acolhe a inovação.
Numa área com mais de 10.000 metros
quadrados, ergue-se a Escola Básica dos
2º. e do 3º. Ciclos e a Secundária de S.
Sebastião. Aí foi estabelecida a Sede do
Agrupamento, lugar singular onde se situa, também, a Capela que deu o nome
à Escola e, ainda, uma Necrópole Romana.
Uma rede de dezassete estabelecimentos de ensino, entre escolas e jardinsde-infância. Um universo de oitocentos
e noventa alunos, cento e cinquenta e
cinco professores, quarenta e dois funcionários!
Um espaço privilegiado, com quase
cinquenta salas, campo desportivo e
ginásio, amplos pátios interiores e exteriores, ligações largas entre as várias
zonas, árvores e canteiros cuidados.
Zonas de trabalho e de convívio espaçosas, cheias de luz e cor.
Serviços de apoio ou de suporte à actividade lectiva amplos e acessíveis, sectores administrativos ou de gestão funcionais e eﬁcientes. Biblioteca e centros
de recursos acolhedores, bem apetrechados e actualizados, quer quanto ao
mobiliário e aos equipamentos informáticos, quer em relação ao vasto material
de leitura e aos diversiﬁcados elementos
de informação.
Ao rigor e à qualidade do trabalho lectivo
desenvolvido se ﬁcou a dever a redução
de insuﬁciências e de fragilidades educativas, a diminuição do insucesso e do
abandono escolares. Graças à disponibilidade e à dedicação de todos os proﬁssionais da comunidade foi possível rentabilizar recursos, instalações e outros
meios, cumprindo objectivos exigentes
e obtendo resultados ambiciosos.
Das inúmeras actividades desenvolvidas pela rede escolar, do pré-escolar ao
3º.Ciclo e deste ao Secundário, merecem naturalmente destaque, pela permanência dos seus efeitos, as Visitas de
Estudo e de Trabalho realizadas a museus, monumentos, parques temáticos e
outros locais dignos de interesse.
Reﬁram-se, apenas como exemplo, as

2.- Uma “bofetada de luva
branca” …

visitas ao Museu da Electricidade, ao
Museu do Brinquedo ou ao Museu das Comunicações. Igualmente, as realizadas
ao Mosteiro dos Jerónimos, a Miróbriga
ou à Quinta da Regaleira. Ainda, as efectuadas ao Pavilhão do Conhecimento e
à Caravela Quinhentista, ao Oceanário e
ao Centro de Ciência Viva de Estremoz.
Por ﬁm, as que tiveram por destino a Cooperativa da Vidigueira, a Fábrica Crisal
Glass ou o Lar Aboim Ascensão.
De igual modo, seguramente pela continuidade dos resultados que promovem
ou potenciam, é justo referir os Clubes
de actividades, os Laboratórios das diversas áreas e disciplinas, o Desporto
Escolar, as idas ao Teatro e ao Cinema,
as Exposições temáticas e as “feiras” de
materiais produzidos pelos alunos, os
debates ou os colóquios promovidos.
Assinale-se o relevo dado ao livro, à leitura e aos autores, em actividades precisas. Distinga-se o espaço dedicado ás
exposições de instrumentos populares,
de artesanato, de produtos regionais e
de brinquedos antigos, ás “mostras” de
pinturas ou de máscaras.
Tudo isto sem esquecer os concursos de
revelação/ consolidação de aptidões ou
de entretenimento, também as animadas actividades musicais realizadas pelos alunos ou, ainda, as variadas e disputadíssimas provas desportivas, incluindo

A Educação em Portugal enfrenta sérios
e graves problemas, quer pela retracção
“incoerente” da sua rede escolar, quer
pela redução “irracional” do seu ﬁnanciamento.
Os professores resistem à maior ofensiva
de que há memória, contra a dignidade
do seu trabalho e contra os seus mais
elementares direitos, apenas trinta e
três anos após a conquista da liberdade…
O claro sentido economicista da actual
política educativa e o carácter elitista
das profundas modiﬁcações veriﬁcadas
no ensino, não correspondem, minimamente, ás necessidades de desenvolvimento do país e prejudicam, ﬂagrantemente, a esmagadora maioria dos seus
proﬁssionais.
Face a esta situação os professores não
desistem e lutam, no plano cívico e proﬁssional!
Por um lado, mantendo e consolidando a
qualidade e o rigor do seu trabalho educativo, como ﬁcou atrás demonstrado.
Por outro, fortiﬁcando e aprofundando
a dedicação e a entrega aos seus alunos,
de que é exemplo o clima humano que
se vive no Agrupamento. Por ﬁm, aﬁrmando organizadamente, com coragem
e determinação, o seu combate contra
a injustiça e a discriminação, em nome
da Educação e pelas gerações futuras do
nosso país!
Aqueles que hoje agem, politicamente,
contra o desenvolvimento sustentado do
ensino público português serão, mais
tarde que cedo, socialmente condenados pelos custos futuros da iletracia e da
incultura em Portugal!

Augusto Lourido
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regalias sociais

regalias sociais
receber em suas casas os documentos
exempliﬁcativos deste protocolo e respectivos valores.
Para qualquer tipo de informações
poderão recorrer aos serviços da mediadora de seguros, Ponto Seguro:
pontoseguro.ev@pontoseguro.pt

O SPZS concluiu com a Companhia de
Seguros Fidelidade/Mundial, novas alterações ao protocolo já existente. Este
protocolo continua a apresentar valores
muito favoráveis para seguros de: Saúde
- Multicare, Multi-Riscos Habitação –
Casa Segura, Automóvel – Liber, Acidentes de Trabalho – Empregada Doméstica,
Responsabilidade Civil Familiar.
Estas alterações vão de encontro aos pedidos dos nossos sócios que de há muito
as solicitavam.
Salientamos, por exemplo, no seguro de
Saúde, o reforço dos valores comparticipados para o internamento e a possibilidade de contratar serviços de Estomatologia, Próteses e Ortóteses. Este seguro
de saúde é extensível ao agregado familiar do sócio, sendo ou não sócio da
ADSE.
Brevemente todos os sócios do SPZS vão

- De 1 a 5 alunos por curso: 10% a cada
um;
O Sindicato de Professores da Zona
Sul assinou, recentemente, protocolos
com duas Instituições de Ensino Superior com a ﬁnalidade de estimular e
regular a cooperação, no domínio da
formação de professores associados do
SPZS, bem como cônjuges e ﬁlhos.

6 de Agosto – Apresentação de candidatura para DACL, Afectação e manifestação de
preferências
para Contratação.
13 de Agosto - Validação Interactiva
das candidaturas à Afectação.
20 de Agosto - Publicitação das Listas
Provisórias de Admissão, Ordenação e de
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- De 6 a 9 alunos por curso: 20% a cada
um;
- A partir de 10 alunos por curso: 30% a
cada um.

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

Professores vão de férias com
os concursos na bagagem! …
A cumprir-se as datas apontadas (pela
DGRHE), os concursos de Destacamento
por Ausência da Componente Lectiva
(DACL), Afectação e Contratação, decorrerão durante todo o mês de Agosto,
estando o processo organizado da seguinte forma:

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

Exclusão à Afectação.
De 21 a 27 de Agosto – (5 dias úteis)
– Reclamação dos dados constantes nas
Listas Provisórias e nos verbetes individuais dos candidatos à Afectação.
27 de Agosto – Os Órgãos de Gestão
procederão ao carregamento dos Horários para preenchimento das Necessidades Residuais.
Em data a anunciar oportunamente
– Mecanismos de renovação dos contratos. Através de aplicação electrónica
que será disponibilizada aos órgãos de
gestão dos estabelecimentos, na qual os
mesmos deverão indicar, para todos os

candidatos que cumpram os requisitos
nos termos do nº 3 do artº 54º do Decreto-Lei nº 20/2006, de 31 de Janeiro, a
existência de horário lectivo completo
e a concordância expressa com a renovação do contrato.
3 de Setembro – Publicitação das listas
deﬁnitivas de Ordenação, Exclusão e Colocação das necessidades residuais.
De 4 a 10 de Setembro – (5 dias Úteis)
– Recurso Hierárquico, sem efeito suspensivo, das listas deﬁnitivas.
A Contratação Cíclica realizar-se-á
apenas até à semana de 8 de Outubro.

Este anúncio não dispensa a consulta das condições junto do Promotor
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