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INTRODUÇÃO

O 13.º Congresso dos Professores da Madeira só agora se realiza, mas a sua primeira calendarização 
foi 8 e 9 de maio de 2020. É o mesmo congresso, com o mesmo lema, com os mesmos conferencistas, 
mas, simultaneamente, é um congresso diferente, porque a realidade que temos, após os dois anos e 
meio que medeiam entre a primeira e a segunda datas, é substancialmente diferente. 

Primeiro, foi a pandemia Covid-19, que, em março de 2020, obrigou a humanidade a hibernar, ainda 
que se estivesse na primavera; mais recentemente, sem que a pandemia nos tivesse dado tréguas, foi e 
é a guerra na Europa a responsável pelo aumento da incerteza quanto ao futuro.

São, sem dúvidas, tempos duros para todos, mas, por outro lado, são tempos desafiantes para 
todos, mas, particularmente, para quem não se preocupa, apenas, consigo próprio e com os seus mais 
próximos, mas com os interesses coletivos. São tempos que interpelam quem faz do lema “Lutando por 
todos, conquistamos os direitos de cada um”, como é o caso do SPM.

Esta moção para os próximos dois anos é, por isso, um desafio redobrado, já que, à incerteza de 
qualquer plano de ação para o futuro, se junta a incerteza do que pode correr ainda pior quando tudo 
parece correr mal.

Pessimismo? Sim, para quem sente que o seu destino na corrente da história é ser arrastado sem 
destino; mas, para quem sabe que, em todos os momentos da história, por mais sombrios que tenham 
sido, sempre houve forma de renascer, a consciência do presente é o primeiro momento para preparar 
a ação renovadora. 

É neste ponto que estamos, neste momento. Temos consciência de que a crise económica que 
ameaça a nossa aldeia global vem dificultar a concretização das nossas reivindicações. No entanto, 
não esmorecemos, antes, pelo contrário, nos convencemos de que temos de nos preparar, ainda 
melhor, para desmontar os argumentos de quem sempre está contra a construção de um mundo mais 
justo e mais consentâneo com os valores humanistas. Por outro lado, temos de lutar ainda mais e de 
nos acautelar contra o desânimo, porque, neste contexto, cada conquista exigirá um esforço e uma 
resistência suplementares.

No SPM, estamos convencidos de que estamos preparados para, nos próximos dois anos, termos 
avanços na conquista dos direitos de cada professor, educador ou investigador, porque continuaremos 
a lutar pelos direitos de todos.
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Nesta moção, apresentamos ao 13.º Congresso dos Professores da Madeira as grandes linhas 
reivindicativas para este período. Na sua maioria, correspondem a lutas já iniciadas há mais ou menos 
tempo, mas que, por falta de resposta dos nossos governantes, continuam a desafiar a nossa persistência 
e nossa tenacidade de combatentes experientes.  

Começaremos pela apresentação das realidades e reivindicações mais específicas, ou seja, setoriais, 
passando, depois, para as mais gerais. Entre as duas, abordaremos uma área importante da ação sindical: 
a formação e a atividade do nosso Centro de Formação. Por fim, apresentamos os nossos compromissos 
com os associados para continuarmos a promover a participação de todos e, consequentemente, para 
reforçar o SPM 

I. ATIVIDADE SETORIAL
[…] conquistamos os direitos de cada um.

1. PRÉ-ESCOLAR

A profissão de educador de infância é uma profissão em constante desenvolvimento, crescimento 
e mudança, uma vez, que há sempre novos sentidos e novos desafios. O educador sabe que há muito 
em que “labutar” e que as suas frentes de ação são muito diversas, não só porque constitui um grupo 
profissional que exerce a sua atividade em diversos locais (creches, jardim de infância, hospitais, centros 
educativos, entre outros), mas também porque tem de acompanhar e identificar as alterações de uma 
sociedade em constante transformação. Nos últimos anos, apesar de se registarem grandes evoluções 
no atendimento à criança, a tensão sentida entre cuidar/educar ainda é um dos dilemas da educação nas 
primeiras idades, principalmente no dia a dia da prática pedagógica de alguns educadores de infância, 
porque em termos teóricos, é consensual que são indissociáveis. Assim sendo, os educadores tornam-se 
agentes fundamentais na ação pedagógica direta com as crianças, mas também no relacionamento com 
as famílias e com toda a comunidade educativa. Contudo, para que o educador possa desempenhar tais 
funções com o profissionalismo e com a responsabilidade que lhe é exigida, é necessário que lhe seja 
dado tempo/espaço para que

• individualmente, possa refletir, pesquisar e investigar, pois são atividades fundamentais na 
educação, uma vez que contribuem para mudar, melhorar e inovar as práticas pedagógicas;

• em comunidades de aprendizagem (grupos de docentes de igual e/ou diferentes níveis), possa 
discutir e refletir,  regularmente, não só sobre os documentos reguladores da vida da escola, 
como também sobre a sua profissão e o seu desempenho, mantendo-se atento às dinâmicas 
da comunidade, às inovações, às políticas educativas e às orientações das tutela e da direção da 
escola.

Apesar de algumas melhorias, continuam a não ser fáceis os momentos que vivem os docentes 
profissionais de Educação de Infância na RAM, pois travam, consecutivamente, as mesmas lutas há vários 
anos. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia mantém a discriminação destes profissionais no que 
diz respeito ao calendário escolar, insistindo em diferenciar a educação de infância dos outros níveis de 
ensino. Este “desencontro de calendário” continua a dificultar a presença dos educadores nas reuniões 
de avaliação dos alunos e de projetos e de planeamento das atividades do plano anual, retirando a 
estes profissionais espaços e tempos para o processo de avaliação, instrumento essencial para aferir as 
aprendizagens e reestruturar planificações ou projetos curriculares de grupo/turma/estabelecimento. 
Desconsidera também a resposta social prevista e regulamentada na componente de apoio à família, 
que assegura a ocupação das crianças nos períodos de interrupção da atividade letiva.

A esta luta juntamos a reivindicação para a redução da componente letiva por idade e por tempo de 
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serviço, como acontece nos outros ciclos. Com esse objetivo e em conjunto com os professores do 1.º 
Ciclo, apresentámos duas petições, uma em 2017 e outra em 2019 (esta última com 3460 assinaturas), 
que não foram aceites para discussão em plenário na Assembleia Legislativa da Madeira, em claro 
desrespeito pela participação ativa dos cidadãos.

Para além destas e de outras ações de luta, foi organizado pelo SPM, em outubro de 2021, um 
Encontro de Educação de Infância, no qual, foram tratados vários temas e aprovada a resolução “Pela 
dignificação do exercício profissional dos educadores”, que foi entregue na Secretaria de Educação e 
que contemplava, entre outras, as seguintes reivindicações específicas para os educadores:

• que os educadores de infância tenham direito às reduções por idade e tempo de serviço nos 
mesmos moldes dos outros ciclos de ensino; 

• que seja implementado um calendário escolar comum ao 1.º ciclo e à educação pré-escolar que 
se coadune com a dinâmica organizacional das escolas e que respeite as exigências decorrentes 
da organização da atividade letiva da educação pré-escolar; 

• que a componente letiva do horário dos educadores de infância seja fixada em 22 horas semanais; 

• que se resolvam, em todas as escolas, alguns problemas que têm vindo a criar dificuldades ao 
exercício condigno da docência no pré-escolar, nomeadamente, que: 

a) sejam substancialmente reduzidas as tarefas burocráticas que hoje ocupam boa parte da 
atividade dos docentes da educação pré-escolar; 

b) os estabelecimentos EB1/PE e Creche possam ter um crédito de horas para a constituição de 
uma equipa responsável por estas atividades, à semelhança do que acontece nos estabelecimentos 
de 2.º, 3.º ciclos e secundário; 

c) haja uma requalificação do mobiliário das salas, um reforço e renovação dos materiais 
pedagógicos e uma melhor gestão dos recursos existentes na escola; 

d) se cumpra a legislação em vigor referente à redução do número de crianças por sala, 
nomeadamente quando, no grupo, estão incluídas crianças com necessidades específicas.

2. 1.º CICLO

O Sindicato dos Professores da Madeira tem vindo a realizar iniciativas no âmbito das questões 
ligadas ao desgaste e envelhecimento da profissão docente, nomeadamente, no que diz respeito aos 
professores do 1.º ciclo e educadores de infância, para que se encontrem e criem medidas que possam 
contribuir para atenuar o desgaste sentido por estes docentes ao longo da sua carreira profissional, uma 
vez que, desde 2005, os educadores de infância e os professores do 1.º ciclo viram agravadas as suas 
condições de trabalho com a uniformização da idade de reforma para todos os funcionários públicos, 
deixando de ter um regime específico de aposentação que, de algum modo, compensava a não redução 
da componente letiva por idade e tempo de serviço aplicada aos restantes de setores de ensino.

No entanto, é necessária vontade política para que a legislação regional contemple medidas que 
atenuem, de modo efetivo, o elevado desgaste físico e psicológico a que os docentes do 1.º ciclo do Ensino 
Básico estão sujeitos, com uma carga letiva de 25 horas semanais, superior aos restantes setores de 
ensino, não usufruindo das sucessivas reduções por idade e tempo de serviço que os restantes docentes 
vão tendo ao longo da carreira, posicionando-os numa clara situação de desigualdade em relação a estes.

Assume-se, como especialmente significativa para a justeza das nossas propostas, considerarmos 
que a atividade docente, neste nível de ensino, na sua interação diária com alunos de faixa etária muito 
baixa, resulta num elevado e sistemático esforço físico e psicológico, o qual se revela acentuadamente 
desgastante para estes docentes, que têm uma redução da componente letiva, apenas, aos 60 anos.

Assim, e principalmente desde 2017, o SPM, tem encetado ações que possam minimizar esse desgaste 
e conduzam a uma valorização e dignificação deste setor, continuando a lutar e a reivindicar que: 
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• os professores do 1.º ciclo tenham direito às reduções por idade e tempo de serviço nos moldes 
definidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 75.º do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2012/M, 
de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2018/M 
de 17 de abril: redução de 2 horas aos 50 anos de idade e 15 anos de serviço; redução de mais 2 
horas aos 55 anos de idade e 20 anos de serviço; redução de mais 4 horas aos 60 anos de idade 
e 25 de serviço; 

• a componente letiva do horário dos professores do 1.º ciclo do ensino básico seja fixada em 22 
horas semanais;

• os docentes dos grupos de recrutamento 120, 140, 150 e 160 a lecionar no 1.º ciclo usufruam da 
redução da componente letiva nos termos definidos no art.º 75.º; 

• até à aprovação de um regime específico de aposentação para os docentes (competência da 
Assembleia da República), seja aprovada legislação regional que atenue o desgaste contínuo 
destes docentes que não têm tido qualquer tipo de compensação pelo acréscimo da componente 
letiva.

3. 2.º, 3.º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO

O Sindicato dos Professores da Madeira, o único, na Região, com provas dadas de liderança da luta, 
de tenacidade e de importantes vitórias de índole sindical, levará a cabo, com completa determinação, 
todo e qualquer contributo que releve para que a profissão docente seja respeitada em toda a sua 
dimensão, no que diz respeito ao Estatuto da Carreira Docente Regional, em geral, e, no caso particular, 
aos professores dos 2.º. 3.º ciclos e do ensino secundário.

É preciso voltar a fazer respeitar as boas práticas na elaboração dos horários, que defendiam um número 
reduzido de níveis (três, no máximo), o que contribuía para que os docentes que tinham mais turmas 
pudessem gerir com a indispensável qualidade a grande quantidade de alunos que lhes era atribuída.

É preciso respeitar as reduções letivas por idade e tempo de serviço previstas em sede de Estatuto 
Docente, que referem não dever ser atribuída carga letiva extraordinária a estes docentes, fazendo com 
que a merecida redução corresponda a uma menor carga letiva efetiva.

É preciso que o número de áreas curriculares a atribuir a cada docente seja compatível com o 
tempo necessário à sua preparação, o que corresponde ao tempo destinado à componente de trabalho 
individual, que se cinge, no atual figurino da distribuição horária, a sete horas semanais.

É preciso respeitar as recomendações sobre a ocupação dos tempos de compensação e do 
trabalho de escola, não permitindo que sejam transformados em tempos letivos, esses sim definidos 
estatutariamente a vinte e dois.

É preciso fazer respeitar o período de férias dos professores, não amontoando serviço burocrático 
que os impeça do gozo da totalidade das suas férias. Não é aceitável que sejam forçados a marcá-las nas 
pausas letivas entre períodos, destinadas à preparação do período seguinte e não, como se quer fazer 
crer, à interrupção/paragem completa de atividade docente..

É preciso respeitar as cargas horárias letivas, dando aos docentes o tempo necessário à toma da sua 
refeição entre turnos, bem como à carga letiva máxima do dia de trabalho docente. 

4. ENSINO SUPERIOR

As condições laborais no ensino superior têm-se degradado de ano para ano. Na última década, no 
âmbito da administração pública, a perda de poder de compra dos docentes do ensino superior foi uma 
das mais expressivas: cerca de 20% no universitário e 12% no politécnico. Ao mesmo tempo, verifica-   
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-se um aumento galopante dos ritmos de trabalho de uma profissão cujas exigências se desdobram 
numa miríade de atividades letivas, de investigação, extensão, gestão e administração. São frequentes as 
elevadas sobrecargas nos horários de trabalho dos docentes que, nas mais das vezes, não contabilizam 
as horas destinadas à orientação de mestrandos e doutorandos. O respeito escrupuloso pelas cargas 
letivas estipuladas nos estatutos das carreiras docentes é frequentemente torpedeado, sobretudo no 
caso dos professores convidados, muitos deles correspondendo, na verdade, a falsos convidados que, 
por isso, se encontram numa situação mais vulnerável do ponto de vista laboral e mais condicionados 
para aceitar, com maior ou menor resignação, os abusos socioprofissionais a que são sujeitos. Tudo 
isto ocorre num contexto caracterizado pelo acentuado envelhecimento de corpos docentes cada vez 
mais desgastados. Atualmente, a média etária dos docentes do ensino superior ronda os 50 anos e a 
FENPROF estima que, nos próximos cinco anos, cerca de 4 500 docentes (20% do total do universitário e 
10% do politécnico) irão aposentar-se.

É neste contexto que o SPM, em parceria com a FENPROF, apresenta as seguintes propostas: 

• rever os estatutos das carreiras do ensino superior para: 

i) separar claramente a promoção interna do recrutamento por concurso público de âmbito 
internacional; 

ii) restringir fortemente a possibilidade de prestação de serviço docente por parte de bolseiros e 
contratados a 0% ou equivalente; 

iii) condicionar e penalizar o recurso sistemático e reiterado a sobrecargas letivas; 

iv) tornar as sabáticas mais efetivas e menos discriminatórias, exigindo o necessário reforço 
orçamental; 

v) aumentar o grau de exigência e a transparência que têm de estar associados à contratação de 
professores convidados de modo a combater o flagelo dos falsos convidados; 

• definir um novo modelo de avaliação do desempenho docente e respetivos efeitos salariais na 
progressão na carreira, estabelecendo critérios mínimos de aplicação transversal a todas as 
IES, designadamente ao nível das regras para progressão obrigatória e progressão por opção 
gestionária (que deve dispensar o despacho conjunto do MCTES e das Finanças), de modo 
a não discriminar os docentes do ensino superior face à generalidade dos trabalhadores da 
administração pública; 

• integrar na carreira docente os professores convidados que desempenhem funções de carácter 
permanente, excetuando-se as colaborações de especialistas e outros profissionais em regime de 
acumulação devidamente justificado; 

• avaliar e rever o RJIES de modo a que: 

i) o funcionamento dos órgãos de gestão e administração das IES seja mais democrático, 
participado e colegial; 

ii) se elimine a figura da fundação pública com regime de direito privado, aprovando um regime 
específico para as IES públicas que lhes proporcione o enquadramento administrativo e financeiro 
indispensável ao seu funcionamento, de forma ágil e menos burocratizada, no âmbito do regime 
público; 

iii) se formalize a passagem do sistema de ensino superior público da sua atual configuração 
binária para uma outra de natureza unitária e diversificada.

5. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO

Difícil tem sido a luta pela defesa dos direitos dos docentes deste setor alargado, que abrange o 
Ensino Particular e Cooperativo (EPC), o Ensino Profissional (EP), o Ensino Artístico Especializado (EAE), as 
Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) e as Escolas de Línguas (EL). Porém nunca dela desistiu 
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o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), através da sua Federação, a FENPROF, cuja persistência se 
traduziu em avanços recentes na salvaguarda dos direitos laborais dos docentes do setor.

A prova disso é o vigente Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) estabelecido entre a FENPROF e os seus 
sindicatos e o representante das IPSS e, mais recentemente, o acordo alcançado pela FENPROF e os seus 
sindicatos com o representante dos EPC, EAE e EP, para um CCT que produzirá efeitos retroativos a partir 
de 1 de setembro de 2022. 

Depois de denunciado, pela entidade representante dos patrões, em 2015, o CCT deste último setor, 
estes docentes sentiram-se desprotegidos, graças a uma lei laboral injusta, que permitiu a denúncia 
unilateral e a existência dum vazio normativo. O SPM acompanhou sempre as dificuldades destes 
docentes, num quadro laboral de grande fragilidade que fez alguns duvidarem se a luta estava a ser 
bem conduzida.

Graças à permanente disponibilidade e perseverança do SPM, o pior dos cenários não se verificou. A 
FENPROF e os seus sindicatos, o SPM incluso, mantiveram uma firmeza na defesa dos direitos laborais 
que viria a resultar num longo “braço de ferro” que tem agora um desfecho positivo, com uma cedência 
parcial das entidades patronais. Os direitos laborais estão assegurados, graças à sageza e perseverança 
negociais da FENPROF, que lutou até alcançar o que considera fundamental para o exercício da profissão 
docente com dignidade. 

Foi no campo dos salários que os patrões se mostraram pouco cooperantes, atirando para o Governo 
Central o ónus da sua inflexibilidade, por causa da redução das transferências convencionadas, que 
foram reduzidas em 5%, em 2016. Na Região, não se verificou tal revés, pelo que exigimos, sem dilações, 
a aplicação, pelas entidades patronais, das tabelas salariais negociadas. Tudo faremos para sensibilizar 
a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia a intervir na regularização desta atualização.

Continuaremos a pugnar por um EPC em que se respeite a carga letiva e não letiva do docente e que as 
tarefas a desempenhar por estes sejam efetivamente específicas da docência e não um aproveitamento 
indevido do trabalhador docente.

Falta, agora, estabelecer um contrato coletivo que proteja os colegas das Escolas de Línguas. Também, 
aqui, a FENPROF não desistirá até que os colegas deste vejam os seus direitos laborais salvaguardados.

Por fim, o SPM deixa bem claro que é defensor acérrimo do princípio emanado da alínea a), do número 
1, do artigo 59.º da Constituição da República Portuguesa, que proclama o direitos dos trabalhadores “À 
retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que 
para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna”, pelo que pugnará pela 
igualdade de condições laborais destes profissionais em relação aos colegas do setor público. 

6. EDUCAÇÃO ESPECIAL

O SPM defende que a RAM tem de continuar a fazer tudo para ser uma referência em termos da 
Educação Especial. Nesse sentido, não pode admitir retrocessos nos direitos dos docentes, a fim de que 
possam desempenhar as suas funções com qualidade. Não é admissível, por isso, que algumas escolas 
do 1.º ciclo e da educação pré-escolar imponham horários de trabalho superiores aos previstos no ECD-
RAM para os docentes deste setor. Quanto a esta matéria, como já foi dado a conhecer, por parecer 
jurídico, à SRE, o SPM defende que:

• o horário de um professor/educador da educação especial, independentemente do ciclo onde 
desempenhe as suas funções, só poderá ser de 22 tempos de 50 minutos;

• por razões de coerência e justiça, tem de haver um tratamento igual para os docentes da Educação 
Especial, independentemente do seu setor de ensino;

• caso as escolas imponham aos docentes da Educação Especial horários de 22 tempos de 60 
minutos (1320 minutos), estar-se-á a violar a legislação regional que regulamenta esta matéria, 
não se afigurando que se possa aceitar tal situação;
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• se as necessidades das escolas justificarem horários letivos superiores a 1100 minutos, dever-
se-á proceder à contratação de mais docentes deste setor;

• caso as necessidades não justifiquem a abertura de novos horários, não restará às escolas senão 
pagarem como serviço suplementar todo o trabalho que ultrapasse os 1100 minutos semanais.

7. DOCENTES CONTRATADOS E DESEMPREGADOS

Portugal não tem conseguido acompanhar os níveis salariais da OCDE e há cada vez menos jovens a 
ingressar em cursos na área da educação. A falta de reconhecimento da profissão docente e a progressão 
na carreira tornaram a profissão muito pouco atrativa, levando a que cada vez mais profissionais troquem 
as salas de aula por carreiras mais estáveis. O recurso abusivo à precariedade laboral, as colocações 
temporárias e o período exigido para a vinculação tem levado à saída de muitos professores, em busca 
de estabilidade. O envelhecimento e o número de professores que se aposentará, muito em breve, é 
uma realidade preocupante. A falta de professores é hoje uma evidência na RAM, havendo já disciplinas 
em risco, e, nos próximos anos, as lacunas serão cada vez mais difíceis de preencher. Por isso, é urgente 
reconhecer a necessidade de segurar os professores contratados e desempregados, uma vez que são 
fundamentais para a qualidade do sistema educativo regional, sendo a única garantia de renovação da 
classe docente, nos próximos anos, e a única solução para o gravíssimo problema da falta de professores 
nas escolas.

A solução passa por alterações que atraiam os docentes que mudaram de profissão, mas, sobretudo, 
pela adoção de medidas que levem a que os professores contratados e desempregados queiram manter-
se no ensino. Assim, defende o SPM:

• a revogação do ponto 2 do artigo 46.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28/2016/M, do atual 
sistema de vinculação, que obriga a que os docentes tenham cinco contratos anuais consecutivos 
no mesmo grupo de recrutamento;

• o fim da quebra de vínculos causado pelas colocações anuais tardias, que obrigam os docentes  a 
começar do zero a contagem dos 5 anos de contratos consecutivos para a vinculação;

• a vinculação de todos os contratados, como medida cautelar para evitar a falta de docentes;

• criação de uma bolsa de substituição de professores contratados que permita uma substituição 
rápida dos colegas em gozo de licenças legais ou de atestado prolongado, tantas vezes motivado 
pelo desgaste profissional ou pela carga excessiva de trabalho.

8. APOSENTADOS

O Departamento de Aposentados do SPM continuará a cumprir o papel de unir os docentes 
aposentados e de organizar a sua luta, em articulação com o Departamento de Aposentados da FENPROF 
e com todo o Movimento Sindical Unido, pela defesa das suas justas reivindicações, dando sentido a 
uma intervenção cívica e política de cidadãos com plenos direitos. 

Na linha da frente da nossa luta reivindicativa, estará:

• o aumento do valor de todas as pensões atribuídas pelo Sistema de Segurança Social e pela Caixa 
Geral de Aposentações, de modo a permitir a reposição do poder de compra e uma valorização 
mais justa de todas as pensões;

• a revogação do fator de sustentabilidade, cuja aplicação está a conduzir a uma inaceitável e 
progressiva redução dos valores das pensões a atribuir;

• a defesa de um regime de aposentação justo para os docentes que garanta a indispensável 
renovação geracional;

PROJETO DE MOÇÃO DE ORIENTAÇÃO 2022-2024 | 7



• a reavaliação do atual Estatuto da Aposentação, nomeadamente no que respeita às medidas que 
têm reduzido o valor das pensões, pondo fim a sucessivas e avulsas alterações que têm criado 
insegurança e incerteza no futuro;

• o fim da obrigatoriedade de acesso a documentos oficiais exclusivamente por via eletrónica;

• a exigência ao Estado da necessidade de serviços e equipamentos sociais de apoio e que sirvam 
os mais idosos em todas as especificidades desta faixa etária, nomeadamente dos serviços que 
se exigem exclusivamente via eletrónica;

• a definição clara da situação financeira da CGA e a criação de condições objetivas que garantam 
as pensões de todos os aposentados que delas dependam ou venham a depender;

• a garantia de que um eventual processo de convergência entre o regime da Caixa Geral de 
Aposentações e da Segurança Social não conduza à diminuição de direitos de nenhum dos 
abrangidos;

• a redução das taxas de IRS e a reposição do valor das deduções à coleta, nomeadamente das 
despesas de saúde e de habitação;

• a consideração em sede de IRS de todas as despesas que resultem de cuidados de saúde, 
incluindo os serviços continuados e paliativos e o aumento de escalões por forma a acentuar a 
sua progressividade, conferindo uma maior justiça fiscal;

• a revisão indexante dos apoios sociais e a atualização das pensões, cujos critérios deveriam ter 
sido revistos de 5 em 5 anos, mas tal não aconteceu (art.12 do Dec. Lei nº53-B/2006);

• a manutenção da ADSE dentro do setor público, como sistema complementar de saúde, recusando 
qualquer forma de privatização;

• a exigência da melhoria e atualização das comparticipações da ADSE, tendo em conta, nomeadamente, 
os avanços da ciência e da tecnologia mas também os aumentos da quota e da longevidade;

• uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, promova os serviços públicos de qualidade 
e garanta o financiamento do Estado através de uma tributação que incida sobre os rendimentos 
do capital, assegurando mais recursos;

• a exigência ao Estado da necessidade de serviços e equipamentos sociais de apoio e que sirvam 
os mais idosos em todas as especificidades desta faixa etária, nomeadamente dos serviços que 
se exigem exclusivamente via eletrónica;

• a atualização anual das aposentações, garantindo a reposição do poder de compra e o aumento 
das pensões mais baixas com que muitos docentes se confrontam nos tempos que correm. 

Conscientes da realidade do país e dos seus associados, o Departamento de Professores Aposentados 
do SPM, compromete-se, em parceria com a Direção do SPM, a envidar esforços para melhorar a atividade 
deste importante setor sindical, o que passará por:

• incentivar os recém-aposentados a manterem o vínculo com o Sindicato;

• procurar uma comunicação mais eficaz e mais abrangente com os sócios do setor;

• aplicar questionários para recolha de informação com vista à melhoria de funcionamento do 
setor;

• reforçar a ligação entre a Direção do SPM e o Setor dos Aposentados da FENPROF, nomeadamente, 
através dos seus coordenadores e delegados sindicais;

• reconhecer o contributo social, cultural, económico e político/sindical dos docentes aposentados, 
assegurando o direito de participação do seu departamento na tomada de decisões a todos os níveis;

• desenvolver iniciativas que visem o aproveitamento do saber e da experiência de vida dos 
aposentados pelas gerações mais jovens, contribuindo para o reforço de solidariedade entre as 
várias gerações;

• incentivar a participação dos sócios para as atividades letivas de saúde, bem estar e lazer;

• organizar colóquios, visitas de estudo, viagens recreativas e culturais, convívios. 
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II – CENTRO DE FORMAÇÃO DO SPM

A Formação inicial dos docentes é a primeira etapa na preparação do seu percurso profissional, mas 
as exigências desta profissão exigem um percurso formativo ao longo de toda a carreira, sendo esta uma 
condição essencial para o sucesso das aprendizagens dos alunos e do sistema educativo.

Esta realidade tem assumido uma importância maior, nos últimos anos, com as mudanças que, de forma 
cada vez mais acelerada, têm ocorrido na sociedade e, consequentemente, nas abordagens dos currículos. 

O CF-SPM tem vindo a adaptar-se às novas exigências formativas sentidas pelos docentes, cujo 
impacto foi sentido de forma mais premente nos últimos três anos, em consequência do confinamento 
exigido pela pandemia COVID-19, em que, ao mesmo ritmo das dificuldades, cresceu a responsabilidade 
das escolas e dos docentes, no equilíbrio dos nossos jovens e adolescentes.

  As avaliações dos resultados conseguidos com as atividades formativas dinamizadas fazem-
nos acreditar que o Centro de Formação dos Sindicato dos Professores da Madeira tem conseguido 
responder às necessidades dos professores e dos educadores da Região Autónoma da Madeira, não 
apenas nas suas áreas científicas e da especialidade, mas transversalmente, noutras áreas e domínios, 
nomeadamente nos domínios da ética, dos valores e da cidadania.

Assim, assumindo a responsabilidade que a formação de professores exige e merece, o Centro de 
Formação do Sindicato dos Professores da Madeira propõe-se, continuar a seguir as linhas orientadoras 
que têm norteado a sua ação, desde a sua primeira acreditação (14 de agosto de 1993), e, durante o 
biénio 2022/2024, continuará a trabalhar para proporcionar formações que, independentemente dos 
setores e grupos disciplinares, cumpram as seguintes linhas temáticas:

• promoção do respeito pelos patrimónios cultural e ambiental;

• educação para uma cidadania responsável e solidária, no respeito pelo outro e pela diferença;

• desenvolvimento da literacia motora, como promotora de um desenvolvimento holístico do indivíduo;

• desenvolvimento do pensamento crítico;

• desenvolvimento da criatividade;

• promoção da Cidadania, Humanismo e Ética.

Na operacionalização das nossas atividades serão tidas em conta todas as experiências pedagógicas 
que, quer no âmbito da Autonomia Pedagógica, quer no âmbito de outras experiências cientificamente 
validadas, possam enriquecer a atividade docente, procurando sempre ir ao encontro de temáticas que 
os docentes considerem importantes para a otimização da sua prática pedagógica.

Neste sentido, tanto quanto possível, envolver-se-ão todos os professores e educadores na elaboração 
das respetivas propostas, de formação, para que as mesmas deem resposta às suas necessidades formativas.

As atividades de caráter informal, com interesse cultural, social e pedagógico, abertas à comunidade 
educativa e a toda a sociedade continuarão, também, a ser dinamizadas no Centro de Formação deste 
Sindicato, assumindo o formato de tertúlias, encontros, nomeadamente sindicais, ações de sensibilização, 
grupos de discussão e exposições, entre outros.

Na continuidade do que tem sido feito, continuaremos a descentralizar as formações, facilitando, dessa 
forma, a sua frequência aos docentes, das escolas mais distantes do Funchal. Para isso, promoveremos 
a realização de ações de formação noutros concelhos da ilha da Madeira e, essencialmente, na ilha do 
Porto Santo. 

Além disso, o CF-SPM continuará a:

• apoiar as iniciativas das escolas, quer por solicitação dos docentes quer das comissões de formação;

• colaborar com outras entidades intervenientes na formação de professores cujas finalidades se 
enquadrem nos princípios defendidos pelo SPM;

• estabelecer parcerias, através de colaborações com outras entidades, em iniciativas e/ou projetos 
regionais, nacionais ou internacionais;
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• dinamizar formações e-learning e b-learning, para cuja dinamização conta com o apoio de uma 
equipa técnica que permitirá a sua realização em segurança e sem pôr em causa a qualidade 
científica e pedagógica das mesmas;

• colaborar com o Centro de Formação da FENPROF Salvado Sampaio e a participar nas dinamização 
e planificação das suas formações;

• dinamizar formações, no âmbito dos protocolos estabelecidos com os outros Centros de Formação 
dos outros Sindicatos da FENPROF.

Para levar a cabo os nossos objetivos, contamos com a colaboração de um grupo de formadores com 
certificação reconhecida para as áreas em que pretendemos desenvolver a nossa ação.

No entanto, contamos continuar a alargar essa colaboração, convidando formadores de reconhecido 
valor científico e pedagógico, de forma a responder às exigências que forem surgindo ao longo deste triénio.

III – LUTAS COMUNS A VÁRIOS SETORES
Lutando por todos […]

Consciente do seu papel na proteção dos seus associados e na salvaguarda dos seus direitos 
socioprofissionais, o SPM continuará a lutar, exigindo:

• um sistema de avaliação justo e livre de percentis artificiais;

• o fim das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões;

• o fim de uma carreira a duas velocidades, consoante a data da vinculação (antes ou depois de 1 
de janeiro de 2011);

• um regime específico de aposentação para os docentes, à semelhança do que já acontece com os 
profissionais de outros setores, tendo em conta os reconhecidos desgaste e envelhecimento do 
corpo docente das escolas e a necessidade de garantir a sua renovação;

• um regime de pré-reforma justo e sem arbitrariedades;

• a aprovação de medidas de âmbito regional adequadas ao combate ao desgaste profissional 
docente, com destaque para

• a possibilidade de os docentes optarem pela isenção da componente letiva a partir dos 60 
anos de idade;

• a elaboração de horários adequados às responsabilidades e tarefas de cada docente;

• o pagamento de ajudas de custo, sempre que o docente exerça a sua atividade em mais de um 
polo ou edifício, ainda que pertencendo à mesma escola;

• o reconhecimento das deslocações em serviço como tempo de trabalho, devendo ser consideradas 
como componente não letiva de estabelecimento;

• a adoção de um modelo de organização e de funcionamento das escolas que promova a autonomia 
profissional dos docentes, valorizando a dimensão formativa da avaliação, em detrimento da 
valorização excessiva que tem sido dada aos instrumentos de medição e quantificação dos 
processos educativos;

• um horário de trabalho de 35 horas semanais e adequada distribuição das suas várias componentes, 
nomeadamente clarificando e respeitando o conteúdo de cada uma das componentes do horário 
de trabalho;

• a redução da burocracia no processo educativo;

• a aplicação da lei que estabelece as condições de saúde e segurança nos locais de trabalho;

• uma escola de proximidade para todos os cidadãos;

• o respeito pela vontade das populações, em todos os processos de fusões ou extinção de escolas.
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IV – COMPROMISSO COM OS ASSOCIADOS

O ponto 2.5.4. da Carta Ética do SPM incita os sócios a Participar ativamente nas decisões do seu 
Sindicato e, sempre que possível, apoiá-las, numa perspetiva de salvaguarda e de promoção dos direitos de 
todos os professores e educadores. Para que tal se torne uma realidade entre os associados do SPM, a 
Direção assume o compromisso de estabelecer canais contínuos de proximidade, através: 

• de visitas regulares às escolas;

• da participação nos conselhos escolares ou noutras reuniões das escolas, sempre que para tal 
seja convidada;

• da realização de plenários e encontros sindicais de informação e formação;

• da valorização contínua do papel dos Delegados e Subdelegados sindicais, promovendo iniciativas 
específicas, para além das reuniões semestrais da assembleia de delegados, nomeadamente,

• formação especializada que lhes permita desempenhar eficazmente o seu papel, não como 
meros transmissores de informação, mas, antes, como quadros especializados capazes de 
responder com fundamentação às grandes questões sindicais que preocupam os sócios;

• criação de momentos de convívio entre a Direção do SPM e os Delegados e Subdelegados 
sindicais, para estreitar o conhecimento pessoal e fortalecer a união e o compromisso 
sindicais;

• da formação de novos quadros dirigentes, que continuem a promover a renovação natural da 
estrutura interna e que possam contribuir com novas formas de ação sindical;

• do convite à participação na preparação das iniciativas reivindicativas;

• da realização de iniciativas festivas, lúdicas ou culturais abertas a todos os associados.

CONCLUSÃO

Com base na realidade descrita e nos compromissos assumidos para os próximos dois anos, a Direção 
do SPM propõe ao 13.ª Congresso dos Professores da Madeira a aprovação desta moção e incita todos 
os congressistas a darem o seu contributo para a concretização dos objetivos nela definidos. 

Com a determinação e a paixão que o caraterizam desde a sua criação, o Sindicato dos Professores 
da Madeira continuará a ser, na RAM, a referência máxima na salvaguarda dos direitos da classe docente 
e na construção de uma ESCOLA onde os valores da democracia, justiça e respeito sejam marcantes na 
preparação do futuro de todas as crianças e jovens.

Apesar dos tempos difíceis que se avizinham, o Sindicato dos Professores da Madeira saberá, com 
a colaboração de todos os seus associados, encontrar as melhores respostas para o fortalecimento da 
identidade dos docentes e para a sua valorização socioprofissional.  

Por fim, a Direção convida, desde já, todos os seus sócios a associarem-se às celebrações dos 45 anos 
do SPM, que se completam no próximo dia 12 de março, mas que se prolongarão por vários meses.  

Funchal, novembro de 2022
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