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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

CICLO DE CONFERÊNCIAS FENPROF 2015 
 

O PAPEL DA AUTONOMIA REGIONAL NA DEFINIÇÃO DAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 
Funchal | 22 de maio (sexta-feira) | 18h30 | Auditório do SPM 

 
Ao longo deste 3º período letivo, a FENPROF está a promover um ciclo de conferências que 

se realizam em todas as regiões do país, incluindo as Regiões Autónomas, com o objetivo de fazer 

um ponto de situação sobre o preocupante estado em que o atual governo e o Ministério de Nuno 

Crato, prestes a concluírem um mandato muito negativo, deixam a Educação. Estas conferências 

tiveram início no dia 11 de abril em Évora e terminarão a 6 de junho em Ponta Delgada, Açores.  

Com este ciclo de debates, a FENPROF pretende, para além da indispensável avaliação das 

políticas para a Educação desenvolvidas ao longo da Legislatura, a construção de propostas que 

serão apresentadas aos partidos políticos que se irão candidatar às próximas eleições legislativas.  

Na sequência destes debates e das conclusões que forem retiradas, a FENPROF irá apresentar 

aos partidos políticos com representação parlamentar uma série de questões, cujas respostas serão 

divulgadas junto dos docentes, em número especial da revista da federação a publicar no início de 

setembro. 

O tema escolhido para a conferência a realizar no Funchal, no próximo dia 22 de maio, às 

18h30, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira, “O Papel da Autonomia Regional 

na Definição das Políticas Educativas” é estruturante e fundamental para a defesa da Escola 

Pública e da Profissão Docente. 

 Numa região que, sendo autónoma, tem seguido, ipsis verbis, as políticas emanadas pelo 

Ministério da Educação e Ciência e até eliminado políticas e projetos considerados pioneiros, 

reconhecidos quer nacional, quer internacionalmente, como exemplos de boas práticas e 

inovações. 

São convidados nesta iniciativa, na qual participa também o secretário-geral da FENPROF – 

Mário Nogueira – Francisco Santos (ex-secretário regional da educação), Carlos Pereira 

(Economista e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira), André Escórcio (professor 

aposentado). A moderação do debate estará a cargo de Rita Pestana – Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral do SPM. 

Agradecemos a melhor divulgação pelo Vosso órgão de comunicação. 

 

Funchal, 18 de maio de 2015 

A Direção do SPM 


