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Greve Nacional de 19/1 
 

 

 

 

A Plataforma Sindical Nacional promove uma Greve Nacional de Professores e Educadores 

no próximo dia 19, data em que se assinala o 2.º Aniversário da publicação do polémico e 

contestado Estatuto da Carreira Docente que o Ministério da Educação impôs à classe docente e 

que está na origem da actual degradação profissional e de carreira. Esta situação decorre da criação 

de categorias, da existência de quotas para as menções mais elevadas, da introdução de uma prova 

de ingresso na carreira e da aplicação de um modelo de avaliação burocrático e altamente 

penalizador dos docentes, entre outras matérias. 

Com a jornada de luta do dia 3 de Dezembro de 2008, os docentes em exercício de funções 

na RAM, tendo como pano de fundo a regulamentação das matérias mais polémicas – modelo de 

avaliação de desempenho e prova de acesso ao 6º escalão – deram um sinal claro e inequívoco 

daquilo que não querem ver reflectido nas normas regulamentadoras do ECD Regional. Desta 

forma contribuíram para o compromisso assumido publicamente pelo senhor Secretário da 

Educação e Cultura de que as mesmas serão feitas com a participação dos professores, tendo sido 

agendada para dia 16 de Janeiro uma reunião que dá inicio ao processo de construção de um 
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possível modelo de avaliação. a ser negociado com os sindicatos representativos dos docentes, ao 

abrigo e, no cumprimento, da Lei de Negociação Colectiva. 

Neste contexto e perante o cenário político sindical que está criado na RAM, o SPM, 

solidário que está com a luta dos docentes a nível nacional, particularmente com a greve 

convocada pela Plataforma Sindical para o próximo dia 19, entendeu que o esforço de acção e de 

luta a pedir aos docentes em exercício na RAM deve ficar reservado para momentos que se 

venham a verificar oportunos e fundamentais para a conquista efectiva de um modelo regional de 

avaliação de docentes que, verdadeiramente, dignifique a Carreira e a Função Docente e que 

melhor contribua para um sistema educativo que vá de encontro ao fundamental da educação: o 

sucesso educativo, pessoal e social das crianças e dos jovens que frequentam a escola. 

Manifestando o seu total apoio e solidariedade com a luta dos colegas do Continente, o 

Sindicato dos Professores da Madeira informa que os docentes que exercem funções na Região 

Autónoma da Madeira e que o pretendam podem aderir a esta Greve Nacional, já que o pré-aviso 

da Plataforma é extensivo à Secretaria Regional de Educação e Cultura.  

 

A Direcção do SPM 

 


