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PORQUE A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR 

 

Porque as nossas lutas são sempre pelas pessoas e, sem querer pôr em causa o objectivo 

traçado de voltar à normalidade o mais rapidamente possível, o Sindicato dos Professores da 

Madeira, decorrente de inúmeros contactos dos docentes, alerta, uma vez mais, as autoridades 

da Educação para o facto dos professores, serem obrigados a transitar, diariamente, mais de uma 

vez ao dia, desde segunda-feira, através das zonas mais atingidas pelo temporal do dia 20 de 

Fevereiro, para não terem faltas injustificadas. 

O valor do regresso às rotinas,  logo após uma catástrofe incomum,  não deve sobrepor-se 

ao valor primeiro da segurança, que ao longo desta semana muito preocupou os docentes que se 

viram impelidos para se fazerem à estrada, apesar do aviso da Protecção Civil, para se 

apresentarem nas escolas abertas. 

Ainda hoje o Serviço Regional de Protecção Civil, IP – RAM, «mantém a recomendação 

quanto à tomada das necessárias e habituais medidas de precaução e, particularmente, alerta 

para os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo 

nas zonas montanhosas e vertentes expostas.» 

Recomenda ainda que, «face ao estado em que se encontram muitas das infra-estruturas  

rodoviárias da Região, em consequência do dantesco temporal deste fim de semana, e 

persistindo a possibilidade de derrocadas ou deslizamentos de terras, a circulação automóvel 

deverá reduzir-se ao indispensável e efectuar-se com toda a precaução, prestando especial 

atenção aos avisos, sinalização e recomendações das autoridades e forças de segurança.» 

Quanto aos professores, a realidade é que eles têm atravessado, desde segunda-feira, a 

ilha,  circulando por zonas muito afectadas ou nas quais persiste a possibilidade de derrocadas ou 

deslizamentos. 
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Isto entra em contradição com o que diz hoje a Secretaria Regional de Educação e Cultura, 

que aconselha que, até à próxima sexta feira, inclusive, as escolas já abertas "sejam apenas 

utilizadas pelas crianças cujas famílias não tenham outra alternativa para a sua guarda em 

segurança, a fim de evitar circulação automóvel desnecessária". 

Pelos vistos, a circulação dos professores em zonas de risco não foi considerada «circulação 

automóvel desnecessária» e caiu fora da «circulação automóvel indispensável» ditada pela 

Protecção Civil. Dito de outro modo, a deslocação rodoviária dos docentes foi, na prática, 

considerada, circulação automóvel necessária e indispensável nos dias imediatamente após a 

catástrofe de proporções épicas. 

 Em caso de acidente com algum professor, forçado a circular em zonas instáveis que ainda 

apresentam riscos de derrocada ou deslizamento, para apresentar-se ao serviço, a quem cabe a 

responsabilidade? 
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