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FESTA NO SPM EM 8 DEZ

Natal
com novo
formato
Por razões de segurança, organização e conforto
para as crianças, a vinda à Festa na sede do SPM
faz-se por ordem alfabética do nome do
associado, em três períodos ou sessões
Página 15

Recentraros professores
na sua tarefa principal: o ensino

SPM ENTREGOU À TUTELA UM CADERNO REIVINDICATIVO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

Na defesa da qualidade das aprendiza-
gens dos alunos e do desempenho profis-
sional docente, o Sindicato dos Professo-
res da Madeira (SPM) entregou ao secre-
tário regional da Educação e Recursos
Humanos um Caderno Reivindicativo so-
bre as Condições de Trabalho Docente,
no dia 21 de novembro, que contém um
conjunto alargado de propostas (págs. 4 a 
7). A grande maioria delas não requere
cabimento orçamental. Apenas visão, li-
derança e vontade política.

Reivindicam-se horários de trabalho
adequados, acesso à formação contínua
com dispensa da componente letiva e o
combate à indisciplina estudantil, à pre-
cariedade profissional, ao desemprego
docente, à dispersão e transbordamento
funcional, ao excesso de tarefas técnico-
burocráticas, à funcionarização do pro-
fessor, ao número excessivo de alunos
por turma, bem como a disponibilização
de materiais e recursos pedagógicos e
uma melhor articulação entre ciclos de
ensino.

Tem sido seguida uma política educa-
tiva que ao mesmo tempo que agrava as
condições de trabalho dos docentes e
desvaloriza a classe mais exigências faz
aos profissionais da Educação (pág. 12). É
preciso mudar o rumo dessas políticas e
os docentes têm de interiorizar que rei-
vindicar melhores condições de trabalho
é um dever profissional e ético.

A expansão da função do docente além
ensino, só por si, torna-o vulnerável ao
Burnout, cujas implicações se fazem sen-
tir nas «relações interpessoais, tanto a ní-
vel pessoal como institucional e ao nível
da aprendizagem dos alunos», refere um
estudo científico recente realizado em

Páginas 4 a 7 e 12 a 13
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Portugal e publicado na Acta Médica
Portuguesa, revista científica da Ordem
dos Médicos (pág. 13).

Os estudos sobre a síndrome de Bur-
nout na profissão docente vêm confirmar
o que já o SPM alertava há muito decor-
rente da sua perceção no terreno. O setor
da Educação tem sido considerado um
dos «contextos de trabalho onde os pro-
fissionais parecem estar mais expostos a
Burnout». Com repercussões na aprendi-
zagem dos alunos, além dos impactos nos
planos profissional, institucional, inter-
pessoal e pessoal dos professores.

Na entrega do referido Caderno Rei-
vindicativo, Jaime Freitas recebeu uma
bola antistresse, com o logótipo do SPM
impresso, um brinde que está a ser ofere-
cido pelo sindicato a todos os seus sócios
e novos sócios.

A bola antistresse é uma forma de
alerta e denúncia para a degradação das
condições de trabalho nas escolas que
conduzem muitos docentes ao Burnout,
consequência do stresse laboral crónico,
que conduz à exaustão física e emocio-
nal, despersonalização e baixa realização
pessoal.

Os diagnósticos estão feitos e os factos
constatados há muito. As propostas e so-
luções apresentadas pelo SPM estão em
cima da mesa. É tempo de ação e de con-
cretização, isto é, de fazer obra. De fazer
as mudanças que precisam de ser feitas.
De responder aos problemas que clamam
por solução aqui e agora.

«As ações, a vida, o exemplo, as obras,
são as que convertem o mundo», escre-
veu o Padre António Vieira no Sermão da
Sexagésima. «Palavras sem obras são tiro
sem bala; atroam, mas não ferem.»
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Nem mesmo para
os que têm vocação

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO

LUÍS TIMÓTEO FERREIRA

N
ão voltaria a esco-
lher a profissão
docente e não a
aconselha «a nin-
guém, mesmo aos

que têm vocação». O professor
Luís Timóteo Ferreira, com
dezoito anos de tempo de ser-
viço no Ensino Básico, tem
esta opinião devido ao estado
actual da Educação em Portu-
gal.

Considera que o maior pro-
blema do ensino é ele ser «ana-
crónico», criado para servir
uma «sociedade, uma econo-
mia e uma cultura que já não
existem».

Em que circunstâncias deci-
diu ser professor?

Corria o ano de 1991, falta-
va-me uma cadeira, História
da Expansão Portuguesa, para
concluir o curso. Neste ano foi
criada uma época especial em
Dezembro para os alunos que
estando no ramo científico,
que era o meu caso, quisessem
ingressar no ramo educacio-
nal. Em Setembro, amigos fala-
ram-me dos “mini-concursos”,
disseram-me que eu era parvo

em não concorrer, etc, etc...
Preenchi uns impressos e es-
queci-me da coisa. Fiz a última
cadeira e desisti do ramo edu-
cacional – o que eu queria era
fazer investigação e iria inscre-
ver-me num mestrado em
Coimbra no próximo ano lecti-
vo. No início de Dezembro ti-
nha uma carta a chamar-me
para uma escola. Aceitei e caí
de paraquedas na profissão.

Refira as eventuais dificul-
dades sentidas na concreti-
zação dessa decisão.

Não houve dificuldades, foi
algo puramente utilitário: esta-
va ali, à mão, era fácil. Preen-
chia um papel e já era profes-
sor. Nem um exame psicotéc-
nico era pedido!

Descreva a sua primeira aula
enquanto docente.

Por acaso, recordo-me bem.

Era uma turma do oitavo ano,
numa sala de rés-do-chão. Ti-
nham tido uma professora de
História que detestavam, que
faltou imenso e que estava com
uma depressão. Entrei, apre-
sentei-me, procurei saber o
que estavam a dar, que matéria
havia sido dada, o que sabiam
do assunto. Foi um baptismo
de fogo. Havia alunos que
saíam pela janela.

O seu melhor momento en-
quanto professor.

Trabalhar com os alunos das
turmas acima o tema da inde-
pendência de Timor-Leste,
gravar um CD e recolher dona-
tivos para o povo Maubere.

O pior momento na sua car-
reira.

Trabalhar como formador
no projecto CITD (Connected
Intelligence Trainning and De-
velopment), uma das maiores
fraudes (educativas) com di-
nheiros europeus que a Madei-
ra já conheceu.

Voltaria, hoje, a escolher
esta profissão?

Não. E não aconselho a nin-
guém, mesmo aos que têm vo-
cação.

Que requisitos considera ne-
cessários a um docente?

Nos dias actuais e no nosso
país, é preciso ser louco ou
muito burro.

Conteúdo que mais gosta de
leccionar?

Literatura (quando lecciono
português) e História da Ex-
pansão.

O livro que achou mais útil
ou mais influenciou a sua
prática profissional.

Breve Interpretação da His-
tória de Portugal, de António
Sérgio; e o poema Liberdade,
de Fernando Pessoa.

Turma ou aluno que queira
destacar?

6º A e B, Porto Santo, ano lec-
tivo de 1997/1998.

O seu maior sucesso.
Trabalhar com os alunos das

turmas acima o tema da inde-
pendência de Timor-Leste, gra-
var um CD e recolher donativos
para o povo Maubere.

Situação marcante na sua vida
profissional.

Trabalhar com alunos o tema
dos barcos de carreira do Porto
Santo para uma exposição a bor-
do do Maria Cristina na Ex-
po’98.

Identifique, na sua óptica, os
maiores problemas no Ensino
e o que mudaria na Escola
para os resolver.

O maior problema do ensino é
que ele é anacrónico, foi criado
para servir uma sociedade, uma
economia e uma cultura que já
não existem. Mudaria tudo, co-
lapsaria a escola de cima a baixo.

As condições de trabalho para
se poder ensinar e realizar
aprendizagens, com qualida-
de, na escola.

Liberdade, democracia, ino-
vação, respeito e responsabilida-
de.

Deixe, por fim, uma mensa-
gem aos docentes.

«Não mais, Musa, não mais
que a Lira tenho / Destempera-
da e a voz enrouquecida, / E não
do canto, mas de ver que venho /
Cantar a gente surda e endureci-
da. / O favor com que mais se
acende o engenho / Não no dá a
pátria, não, que está metida / No
gosto da cobiça e na rudeza /
Duma austera, apagada e vil tris-
teza.» (Luís de Camões. Os Lu-
síadas. Estrofe 145, canto X.)

Luís Timóteo Ferreira escreve
segundo o antigo acordo ortográ-
fico

Metade dos
professores
portugueses
sofre de stresse,
ansiedade e
exaustão
“Investigadoras do ISPA
(Instituto Superior de
Psicologia) inquiriram mais de
oitocentos docentes de todo o
país. A indisciplina e o
desinteresse dos alunos, o
excesso de carga lectiva e a
extrema burocracia nas escolas
são os principais motivos
apontados. [Além das]
responsabilidades não-
educacionais, a falta de trabalho
em equipa, suporte das chefias
e pressão de supervisores no
que toca à avaliação de
desempenho. São sobretudo os
professores do sexo feminino,
mais velhos e com vínculo
profissional que apresentam
níveis de ‘burnout’ superiores.”
Público 11.6.2012

Professores
portuguesestêm
maisstressedoque
sociedadenorte-
americana

Alexandre Ramos, [psicólogo
clínico e] autor do estudo sobre
´burnout´ [esgotamento,
emocional, despersonalização e
baixa realização pessoal] entre
os docentes portugueses,
explicou hoje à agência Lusa
que, com base nas suas
conclusões, “a grande maioria
dos professores encontra-se em
níveis médios e baixos de
´burnout´, mas nenhum se
encontra no estado de ausência
[de ‘burnout’], o que parece ser
preocupante”.
“Se queremos preservar a
qualidade de ensino nas escolas,
é indispensável preocuparmo-
nos seriamente e
imediatamente com a saúde dos
professores”, alertou o
especialista. Diário de Notícias
da Madeira online 1.10.2012

Ispis verbis

«Mudaria tudo,
colapsaria a escola
de cima a baixo»
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Que alternativa temos à luta e à
resistência? Nenhuma, porque o
conformismo e a resignação não são
alternativa para nós, que queremos
um Portugal com futuro e com justiça
social.
Neste sentido, como podemos aceitar
os sucessivos e acentuados cortes na
Educação e a tentativa, em curso, de
ataque às funções sociais do Estado,
em que o setor educativo é apontado
como alvo preferencial?
Num modelo social e económico que
promove o individualismo é mais
difícil obter o envolvimento da
maioria das pessoas nas causas
comuns, mesmo nas questões que
lhes dizem diretamente respeito.
Cabe ao movimento sindical
promover e desenvolver a
consciência coletiva naqueles que
representam. Cabe-lhe manter viva a
necessidade de reivindicação
permanente porque não há direitos
nem conquistas laborais garantidas.
Assistimos à aprovação e publicação
de documentos estruturantes da
nossa carreira que poem em causa
não só a nossa profissionalidade,
como também princípios
preconizados pela Lei de Bases do
Sistema Educativo. Aliás, estes
documentos a que me refiro
expressam, cinicamente, alguns
desses princípios e valores na forma
de objetivos, para enganar os menos
atentos.

REIVINDICAR MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Assumindo o seu papel de parceiro
ativo nos processos negociais, o SPM
avança com um conjunto de propostas
(ver páginas 4 a 7 e 12 a 13) já entregue
ao Secretário da Educação e Recursos
Humanos em audiência no dia 21 de
novembro, para a melhoria das
condições de trabalho dos educadores
e professores da Região.
Ao mesmo tempo que o Estatuto da
Carreira Docente define como
objetivo melhorar a qualidade do
ensino, desinveste-se na Educação,
remunera-se cada vez pior os
docentes, intensifica-se o seu horário
de trabalho (roubo da componente
não letiva, muitos níveis e turmas,
entre outros), sobrecarrega-se o
docente com um excesso de tarefas
técnico-burocráticas e reuniões
(tecnicização e funcionarização),
eleva-se o número de alunos por
turma, condescende-se com a
indisciplina estudantil, insiste-se na
dispersão funcional (docente desviado
da função pedagógica por outras
funções e missões), faltam recursos e
materiais pedagógicos nas escolas,
acentua-se a precariedade e
instabilidade profissional e criam-se
mais restrições e dificuldades ao
acesso à educação por parte dos
alunos.
Quererão melhorar a qualidade
através do sacrifício e o investimento

pessoal dos profissionais?

NOVA SECÇÃO “PROFESSORES”
Inauguramos, nesta edição do jornal
PROF, a secção autónoma intitulada
PROFESSORES, duas páginas
dedicadas a temas sobre a Profissão
Docente e a Educação.
É a concretização de um projeto da
atual Direção, na abordagem e
reflexão de temas de interesse para o
nosso fazer profissional como
docentes. Conciliará o mais
académico, científico, teórico (e
mesmo esotérico – é importante
arriscar novas possibilidades e
caminhos) e o mais realista e dirigido
aos problemas e necessidades
concretas sentidas pelos professores e
educadores no seu dia-a-dia.
A criação de uma publicação própria
de cariz científico foi a ideia inicial,
para separar, fisicamente, o
pedagógico do sindical. No entanto, a
prioridade (e foco) do SPM colocada
na ação e luta reivindicativas aliada à
conjuntura de grave crise económica
que vivemos (uma nova publicação
tem custos consideráveis) levou-nos a
uma gestão no domínio do possível.
Daí a inclusão no jornal PROF destas
duas páginas (12 e 13), em secção fixa
e autónoma, com grafismo próprio,
dedicadas a temas sobre a prática
profissional, para a nossa informação,
reflexão, debate e ação enquanto
docentes.

Preparadospara
uma luta longa edura

Combater a estratégia de empobrecimento de Passos & Merkel
MURRO NA MESA

No início de novembro, An-
gela Merkel, no Parlamento
Europeu, a respeito do re-

clamado excesso de medidas de
austeridade, disse com a maior das
naturalidades que os «esforços não
foram em vão» porque os «custos
do trabalho desceram muito e isto
é um fator importante para a com-
petitividade.» Referia-se a Portu-
gal, Irlanda, Espanha e Grécia.

Portanto, a estratégia é empo-
brecer os trabalhadores, não só
por via de cortes diretos no salá-
rio, mas também por via do au-
mento «enorme» da carga fiscal
e ataque às funções sociais do
Estado. Ao pagar mais por servi-
ços como a Educação ou a Saúde
e ao diminuir a proteção social
menos rendimento disponível
tem o trabalhador.

É esta a única estratégia de
Passos & Merkel, numa con-
juntura em que Portugal e a
Europa vivem uma crise de li-

derança estratégica.
Por isso, é preciso combater a

via rápida para o empobrecimen-
to e apresentar alternativas,
como tem feito a CGTP-IN (ver
última página deste jornal), no
sentido da renegociação da dívi-
da (prazos, juros e montantes) e
de se promover o crescimento
económico, o investimento e a di-
namização do setor produtivo.
Para que a economia interna não
definhe e se crie emprego.

Quanto ao chamado Estado
Social, uma conquista civilizacio-
nal de coesão e correção de assi-
metrias, é mais fácil aplicar cor-
tes aos cidadãos menos organiza-
dos e com menor capacidade de
se fazerem ouvir e de se oporem.
Quanto menos os docentes pro-
testarem e se opuserem mais à
vontade fica o Governo para
acentuar os cortes no setor edu-
cativo.

Calcula-se que, sem a proteção

social (pensões e subsídios), a per-
centagem de pobres passaria dos
atuais 19% para 44%, uma prova de
que o Estado Social tem razão de
existir. Cerca de sete milhões de
portugueses dependem da ajuda do
Estado, direta e indiretamente.

Há quem defenda que é preciso
refundar a União Europeia e enve-
redar pelo federalismo republica-
no, com união monetária e fiscal,
orçamento comum, centro de deci-
são financeira comum, uma Consti-
tuição e uma governação político-
económica.

O importante é acabar, na Eu-
ropa, com o atual dictato de uns
poucos sobre todos os outros, e
passar para uma governação euro-
peia que emane dos seus cidadãos
e assegure o crescimento, o em-
prego, a solidariedade, a justiça
social e a paz.

Nélio de Sousa
Dirigente do SPM
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Coordenadora do SPM

SOFIA CANHA

Manifestante nas ruas do Funchal, na Marcha Contra o Desemprego em 12 de
outubro último, na qual participou o SPM
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SINDICATO PROPÕE SAÍDAS E SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS

CadernoReivindicativ
sobreascondiçõesd
R

ecentrar os professo-
res na sua tarefa prin-
cipal e cuidar das
suas condições de
trabalho são ações

fundamentais na defesa do seu
desempenho profissional e qua-
lidade do processo de ensino-
aprendizagem (ver na página 13
conclusões de estudo científico
sobre Burnout na docência, em
Portugal).

O Sindicato de Professores da
Madeira está particularmente
atento à situação que os docentes
estão a passar neste momento
em que se verifica uma intensifi-
cação progressiva de trabalho e,
num percurso inverso, a dimi-
nuição e deterioração das condi-
ções de trabalho, perda de direi-
tos e redução de salários.

As condições de trabalho dos
docentes são afetadas pela dis-
persão funcional, horários sobre-
carregados com muitos níveis e
turmas, componente não letiva
progressivamente tomada de as-
salto por horas a dar à escola
para mil e uma tarefas, prolifera-
ção de reuniões de todo o tipo, a
funcionarização da docência, a
indisciplina estudantil e buro-
cracia até mais não, entre outros.

A intensificação vai para além
do excesso de trabalho e tarefas
ou dispersão funcional, tem im-
plicações nos compromissos
com determinados valores peda-
gógicos e sociais na docência
quando se deixa de ter a possibi-
lidade de pensar por si mesmo e
de ter espaço para a visão crítica
e distanciada.

Decorrente desta falta de con-
dições de trabalho, aumenta o
problema do Burnout (exaustão
física e emocional, despersonali-
zação e baixa realização pessoal)
na docência, como comprovam
vários estudos científicos reali-
zados em Portugal.

É um problema que não pode
ser ignorado. A melhoria da qua-
lidade da Educação passa tam-
bém por melhorar tais condições
de trabalho e proteger a saúde
dos docentes.

Preocupado com a saúde dos
professores e o impacto no seu
desempenho profissional, o
SPM, além da ação reivindicati- C
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va, já lançou uma série de ativi-
dades promotoras de saúde e
bem-estar na sede social do sin-
dicato.

HORÁRIOS DE TRABALHO
ADEQUADOS

O SPM continua a defender,
sustentado pelo conhecimento
das condições de funcionamento
das escolas, uma relação equili-
brada entre o número de horas
estabelecido para a componente
letiva e para a componente não
letiva de estabelecimento. De-
fende a clarificação e aplicação
de normas que evitem persistên-
cia de colisão entre a participa-
ção em reuniões e a componente
individual do trabalho docente
ou, como acontece de forma ge-
neralizada, que obriguem à siste-
mática ultrapassagem da dura-
ção do horário normal semanal
suportável e legalmente previsto.
Defende ainda uma distinção sé-
ria entre tarefas letivas e não leti-
vas, ao invés da deturpação da
distinta natureza de umas e de
outras, que continua a ser pro-
movida por razões de ordem or-
çamental, agora agravada pelas
intenções do governo em desre-
gulamentar e flexibilizar os ho-
rários de trabalho.

As tarefas letivas e não letivas
são diferentes e exige-se o res-
peito do conteúdo de cada uma,
no sentido de valorizar as com-
ponentes de trabalho em termos
adequados ao eficaz desempe-
nho das funções docentes.

A deliberada confusão que se
estabeleceu entre componente
letiva e não letiva de cumpri-
mento obrigatório no estabeleci-
mento e os abusos de todo o tipo
que se encontram na organiza-
ção de horários, muito têm pre-
judicado o desempenho profis-
sional dos docentes. Quadro
agravado pela profusão de reu-
niões e tarefas burocráticas, sem
um valor acrescentado para o
trabalho pedagógico ou para a
qualidade da aprendizagem dos
alunos.

A componente não letiva, es-
sencial para a preparação das au-
las e materiais pedagógicos, está
a saque. É mais um elemento na
progressiva funcionarização e

burocratização do trabalho do-
cente.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- o reequilíbrio dos horários

de trabalho, a redução do núme-
ro de horas da componente leti-
va, que, gradualmente, deverá
uniformizar-se: 20 horas para a
Educação Especial, os 2º e 3º Ci-
clos do Ensino Básico e o Ensino
Secundário e 22 horas para a
Educação Pré-Escolar e o 1º Ci-
clo do Ensino Básico.

- o respeito por uma compo-
nente individual de trabalho mí-
nima para todos os docentes.

- a valorização e respeito da
componente de trabalho indivi-
dual face à importância para a
qualidade do trabalho pedagógi-
co do docente, assumindo-se o
trabalho com os alunos como a
atividade essencial do professor
e do educador.

- a uniformização dos crité-
rios gerais, claros e objetivos, de
distribuição do serviço docente
através de normativo legal.

- o respeito pelo conteúdo da
componente não letiva, não de-
vendo ser utilizada para ativida-
des letivas, nomeadamente subs-
tituição ou apoio a grupos/tur-
mas.

- a definição e o cumprimento
de normas claras que protejam e
respeitem a componente não le-
tiva de trabalho individual do
docente, impedindo a sua ocupa-
ção por reuniões de qualquer na-
tureza.

- o pagamento de horas ex-
traordinárias sempre que o nú-
mero de horas de reunião ou ou-
tra atividade implicar a ultrapas-
sagem das 35 horas semanais,
sem prejuízo das horas da com-
ponente não letiva de trabalho
individual.

NA COMPONENTE LETIVA
CONSIDERA-SE:

- Coadjuvação de docente em
sala de aula do mesmo ou outro
nível de educação e ensino.

- Atividades educativas desen-
volvidas com alunos com vista à
substituição de docente em falta,
independentemente da sua natu-
reza;

- Atividades de enriquecimen-
to e de complemento curricular.
Aqui se incluem clubes, projetos,
programas específicos.

- Todas as atividades de des-
porto escolar desenvolvidas com
alunos, independentemente do
nível ou grau de ensino a que
pertençam.

- Atividades destinadas à
orientação escolar dos alunos no
final do ensino básico.

- Todo o trabalho com alunos
que implique preparação prévia
da atividade e/ou avaliação das
atividades desenvolvidas.

FORMAÇÃO CONTÍNUA
Hoje, a Formação Contínua é,

indiscutivelmente, não apenas
um direito mas também um de-
ver de todos os educadores e
professores. Neste sentido, a For-
mação Contínua é um fator fun-
damental de valorização pessoal
e profissional dos docentes.

Torna-se necessário que as
ações de formação se constituam
em espaços de trabalho e de re-
flexão, sistémicos, organizados e
monitorizados para os quais se
exige disponibilidade intelec-
tual, emocional e física o que não
se coaduna nem compagina com
a circunstância de o exercício do
direito e do dever de frequentar
ações de formação poder ser en-
carado como mais uma tarefa a
acrescer ao trabalho diário dos
professores e dos educadores.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- A urgente revisão da norma

que regulamenta as dispensas
para Formação Contínua, repon-
do, nomeadamente, o direito à
dispensa de componente letiva
para formação, conferindo-lhe,
também por esta via, a relevância
e a dignidade que lhe é devida.

INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA
NA ESCOLA

A indisciplina generalizada e a
violência que tem vindo a au-
mentar nas escolas prejudicam
as aprendizagens e constituem
fatores de enorme perturbação e
desgaste no desempenho profis-
sional dos docentes.

Estes fatores, perturbadores
do normal funcionamento do sis-

tema escolar, em geral, e do pro-
cesso de ensino-aprendizagem,
em particular, não podem ser ul-
trapassados unicamente pelos
docentes no desempenho das
suas funções e da sua liderança,
sobretudo quando são deixados
sós – sem autoridade, sem base
para a ação disciplinar, num am-
biente de impunidade.

É preciso atuar para que os es-
tudantes tenham aprendizagens
significativas, ao nível dos desa-
fios que o País enfrenta e para
que os professores tenham con-
dições indispensáveis para exer-
cer o seu ofício pedagógico. Não
pode continuar a haver silêncios,
meias-medidas ou hesitações à
volta destes problemas. Muito
menos a relativização e a postura
de aceitação da indisciplina e
violência escolar.

Não se entende que Ministé-
rio da Educação e Ciência e Se-
cretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos, que inves-
tem nos professores para ensi-
nar, não assegurem as condições
para esse trabalho pedagógico
ser rentabilizado na escola.

Os docentes são pressionados
para tolerar a indisciplina e a ati-
tude negativa de muitos estu-
dantes perante o trabalho esco-
lar (em nome de uma “escola so-
cial de acolhimento) e, por outro
lado, são pressionados a apresen-
tar resultados e sucesso escolar
(em nome da “escola da aprendi-
zagem”).

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- A assunção do problema na

sua dimensão real pelas tutelas
educativas, isto é, de generaliza-
ção da indisciplina (comporta-
mentos e atitudes conscientes,
intencionais e deliberados de
perturbação do processo de ensi-
no-aprendizagem) e a tomada de
medidas concretas de prevenção
e dissuasão do fenómeno.

- Campanha de sensibilização
por parte da tutela junto da opi-
nião pública no sentido da valo-
rização do papel dos docentes e
reforçando a sua autoridade pro-
fissional.

- Alteração do Estatuto do
Aluno da RAM para uma maior
responsabilização de estudantes

/famílias e uma atuação discipli-
nar simplificada e em tempo útil
e adequada ao nível etário dos
discentes.

- Promoção de debates e for-
mação que auxiliem os docentes
a prevenir e lidar com a generali-
zação da indisciplina e casos de
violência na escola, nomeada-
mente agindo mais em rede e em
equipa, assumindo o seu papel,
liderança e autoridade em toda a
linha.

- Promoção do papel do pro-
fessor junto da comunidade. Ao
professor, para além das suas
funções previstas no ECD, com-
pete ser ainda o mediador e mo-
nitor da transmissão do conjunto
de valores socialmente tidos
como desejáveis e espelhados
nos programas, mas que não fa-
zem parte do código sociocultu-
ral de muitas famílias, o que
pode justificar o pouco reconhe-
cimento do valor do professor e
até da escola.

- Maior e mais eficaz envolvi-
mento de outras entidades (entre
elas agentes de autoridade) na
abordagem e resolução de pro-
blemas de índole criminal
(agressão física, apropriação in-
devida e destruição de bens
alheios, etc.).

- Institucionalização de um
gabinete em cada escola para tra-
tar de assuntos de caráter disci-
plinar (em vez de serem tratados
pelos diretores de turma).

- Exigência de que as reclama-
ções dos Encarregados de Edu-
cação relativamente aos docen-
tes sejam feitas por escrito e de-
vidamente fundamentadas e
comprovadas, para responsabili-
zar esse ato de reclamação e evi-
tar induzir uma ideia de desauto-
rização do docente.

COMBATE À PRECARIEDADE,
AO DESEMPREGO E À
INSTABILIDADE PROFISSIONAL
E A REALIZAÇÃO DE
CONCURSOS

Recordamos que, desde 2006,
o concurso para ingresso nos
quadros deixou de ser anual –
alegadamente para estabilizar o
corpo docente, mas, como o SPM
sempre afirmou, para o tornar
mais precário e mal pago – o que
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veio agravar o problema da pre-
cariedade dos educadores e pro-
fessores. Mesmo o concurso rea-
lizado em 2009 não deu resposta
ao problema, uma vez que a tute-
la, numa atitude de desvaloriza-
ção do sistema educativo e refém
do ditame economicista, condi-
cionou o processo de abertura de
vagas mantendo, assim, o recur-
so à contratação de docentes
para colmatar necessidades per-
manentes das escolas.

De então para cá não se reali-
zou qualquer novo concurso para
ingresso nos quadros e o resulta-
do é o que todos conhecem: o au-
mento da taxa de precariedade na
profissão docente; o maior despe-
dimento de docentes na RAM,
com a taxa de desemprego docen-
te a aumentar mais de 150% no
espaço de apenas um ano. Para
esta realidade contribuíram, e
muito, as opções feitas pela Secre-
taria da Educação e Recursos Hu-
manos, nomeadamente, a revisão
da estrutura curricular, o encerra-
mento de turmas, o aumento do
número de alunos por turma e as
novas regras de organização do
ano letivo.

É neste contexto que o SPM
considera fundamental que ve-
nha a ser consagrado um proces-
so dinâmico de vinculação de do-
centes que garanta a estabilidade
aos professores e educadores no
exercício da sua profissão e às es-
colas na sua organização peda-
gógica e no seu funcionamento.

Uma vinculação que respeite
os princípios estabelecidos nas
leis gerais do trabalho, aplican-
do-se também aos docentes; uma
vinculação que tenha em conta a
diretiva comunitária sobre a ma-
téria; uma vinculação que respei-
te o princípio constitucional da
segurança no emprego, do qual o
Governo Regional se tem alhea-
do, em particular no que aos do-
centes diz respeito.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- A anualidade dos concursos

para a seleção e recrutamento de
pessoal docente e o respeito, ine-
quívoco, da graduação profissio-
nal.

- A atribuição, aos docentes
contratados licenciados e profis-
sionalizados, do índice 167, para
efeitos de vencimento.

- A existência de um mecanis-
mo dinâmico de vinculação de
docentes contratados.

DISPERSÃO E
TRANSBORDAMENTO
FUNCIONAL, EXCESSO DE
TAREFAS TÉCNICO-
BUROCRÁTICAS E
FUNCIONARIZAÇÃO

O professor que é um pedago-
go é transformado num funcio-
nário administrativo, a cumprir
procedimentos burocráticos,
desviando-o do cerne do seu tra-
balho pedagógico com os alunos.
Muitas vezes a receber ordens de

teor laboral de funcionários,
numa clara confusão de papéis.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
Para os 2º e 3º Ciclos:
- A simplificação dos processo

administrativos, reduzindo-se os
instrumentos ao essencial.

- A redução da atual carga leti-
va a atribuir ao Diretor de Turma
considerando as múltiplas fun-
ções que desempenha o projeto
curricular de turma, preparação
de reuniões, registo e controlo de
faltas, instrumentos de monitori-
zação, avaliação e controlo de
questões várias relacionadas
com os alunos, planos de acom-
panhamento e de recuperação.
Ou redução, em alternativa, dos
seus conteúdos funcionais.

Para a Educação Especial:
- A extinção da duplicação de

papéis e das tarefas exigidas a
cada docente, como pertencer ao
grupo dos Programa Educativo

Individual (PEI) e grupo do Cur-
rículo Educativo Individual
(CEI).

- A redução do número de do-
cumentos a utilizar obrigatoria-
mente e a sua simplificação.

NÚMERO
DE CRIANÇAS/ALUNOS
POR GRUPO/TURMA

O levantamento levado a cabo
pelo SPM permitiu aferir um ele-
vado número de crianças por
grupo, sobretudo em contextos
com maior densidade populacio-
nal. Algumas destas escolas en-
contram-se inseridas em realida-
des socioculturais desfavoreci-
das, o que agrava ainda mais as
condições de trabalho, com re-
percussões irremediáveis na
qualidade das práticas pedagógi-
cas. É uma evidência que o traba-
lho de ensino-aprendizagem nos
grupos ou turmas com menor
número de crianças / alunos é
mais produtivo.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- No pré-escolar, uma redução

generalizada do número de
crianças por grupo: em contexto
de Creche, berçários – 8 crianças
e sala de transição – 10 crianças;
em contexto de Jardim de Infân-
cia e Pré-escolar, com um núme-
ro máximo de 19 crianças por sala
devendo este número ser (ainda)
reduzido para 15 de acordo com
as especificidades do contexto
escolar e de acordo com o núme-
ro de crianças com NEE.

- No 1º ciclo - número máximo
de 19 alunos por turma. Turmas
que incluam alunos com NEE o
nº máximo/ turma deverá ser 15
alunos.

- No 2º e 3º ciclos, propõe-se o
número máximo de 23 alunos
por turma, sendo que não deverá
exceder os 20 quando integram
alunos com NEE.

- No secundário, propõe-se o
número máximo de 25 alunos
por turma.

Bola antistresse
é também alerta
e denúncia
Bola antistresse está a ser
oferecida pelo SPM aos seus
sócios e novos sócios. Uma
forma de alerta e denúncia
para a degradação das
condições de trabalho nas
escolas que conduzem
muitos docentes ao Burnout,
consequência do stresse
laboral crónico, que conduz
à exaustão física e
emocional,
despersonalização
e baixa realização
pessoal.
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FALTA DE MATERIAL/RECURSOS
PEDAGÓGICOS

A falta de condições e mate-
rial de trabalho: telefone, mate-
rial didático, papel e tinteiros,
audiovisuais, entre outros, inclu-
sive o desgaste físico, a perda de
tempo útil e a utilização do pró-
prio veículo para entrega de do-
cumentação, no caso dos docen-
tes de Educação Especial, com-
promete o desempenho eficaz do
serviço prestado pela escola.

ARTICULAÇÃO ENTRE CICLOS
DE ENSINO

Consagração de um calendá-
rio escolar que garanta uma efe-
tiva articulação dos diversos ní-
veis de educação e de ensino, que
respeite os ritmos de trabalho de
professores e alunos, que estabe-
leça condições adequadas à par-
ticipação na sociedade e à frui-
ção de tempos de descanso e de
pausas na atividade letiva para a
obtenção de resultados mais po-

sitivos no combate ao abandono
e insucesso escolares.

ARTICULAÇÃO PRÉ-ESCOLAR –
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Relativamente à articulação
entre o Pré-escolar e o 1º Ciclo
do Ensino Básico, constata-se
que não estão criadas as condi-
ções necessárias para uma efeti-
va articulação. Na maior parte
dos casos essa articulação resu-
me-se a idas pontuais às salas do
1º Ciclo no final do ano letivo.
Impõe-se uma articulação que
contemple a dimensão institu-
cional, metodológica (métodos e
modelos pedagógicos) e a di-
mensão da avaliação.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- Que sejam criados espaços e

contextos que favoreçam o tra-
balho de equipa entre todos os
docentes das EB1/PE, no que
respeita à planificação de proje-
tos, atividades e iniciativas a rea-

lizar pela escola, ao longo do ano
letivo.

- Que as atividades pedagógi-
cas/letivas do Pré-escolar e do
1ºCiclo se iniciem na mesma
data, de forma a assegurar que os
aspetos relacionados com a dinâ-
mica interna da escola sejam de-
finidos e decididos por todos os
docentes;

- Que se criem espaços pro-
movedores de uma articulação
metodológica entre estes dois ní-
veis de educação/ensino, no sen-
tido de favorecer a transição e a
adaptação das crianças;

- Que sejam dados aos educa-
dores de infância os tempos ne-
cessários para uma efetiva arti-
culação entre ambos os níveis de
educação/ensino no que respeita
à avaliação do final do ano letivo.

ARTICULAÇÃO ENTRE O 1º
CICLO E O 2º CICLO, NO SETOR
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Encaminhamento de alunos

com necessidades especiais do 1º
para o 2º ciclo.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- as condições necessárias

para o acompanhamento eficaz
dos alunos no 2º Ciclo vindos do
1º Ciclo. Por um lado, que toda a
informação relativa aos alunos
permaneça na plataforma da
DRE, sendo mais rapidamente
acedida pelos docentes de 2º ci-
clo e por outro que se proporcio-
ne condições de acolhimento a
esses alunos.

SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
DE SETOR

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
Estatuto da carreira e aposen-

tação:
- Ser consagrado o direito à

redução da componente letiva
por idade e tempo de serviço
também para o Pré-escolar e 1º
ciclo.

1º Ciclo:
- Definição do máximo de

dois anos de escolaridade em
cada turma.

- A regulamentação definiti-
va do regime não cruzado nas
Escolas a Tempo Inteiro (ETI) ,
sempre que as condições nos
estabelecimentos de ensino o
permitam.

- A manutenção das Ativida-
des de Enriquecimento Curri-
cular (AEC) como atividades fa-
cultativas e gratuitas para todos
os alunos.

2º e 3º Ciclos e Secundário:
- O limite máximo de três ní-

veis de ensino para o 2º, 3º ci-
clos do ensino básico e do ensi-
no Secundário.

- O limite do número total de
alunos por professor nas disci-
plinas de estudo e mais teóricas.

- A redução da participação
dos docentes em reuniões de ci-
clo, grupo disciplinar e departa-
mento, fazendo-lhe chegar a in-
formação por outras vias em es-
trito respeito pelo que está esti-
pulado no Estatuto da Carreira
Docente.

- Os professores de discipli-
nas sujeitas a exame nacional
devem beneficiar da redução de
uma hora da componente letiva.

- As reuniões semanais não
devem ultrapassar a média de
dois tempos letivos.

- Os docentes que exercem
funções nos períodos da manhã
e da tarde deverão participar
nas reuniões dentro destes pe-
ríodos. Já os que exercem no
período noturno não deverão
ver as suas reuniões marcadas
de manhã.

Educação Especial:
- A extinção da DREER e a

passagem de serviços para a
nova estrutura resultou num
emaranhado de chefias inter-
médias, com muitos cargos cujo
papel não é claro.

O SPM DEFENDE E REIVINDICA:
- A redefinição das funções

dos Centros de Apoio Psicope-
dagógico (CAP) e das estruturas
intermédias.

- Que o papel da equipa coor-
denadora do CAP seja mais de
âmbito pedagógico e de proxi-
midade com o trabalho dos do-
centes e menos administrativo.

- A definição clara e objetiva
da relação dos docentes espe-
cializados com as escolas onde
exercem funções e com os
CAP’s Concelhios de forma a
evitar-se a duplicação de entre-
ga de documentos e reuniões
com o consequente desgas-
te/stresse que provoca nos do-
centes e a inevitável perda de
tempo subtraído aos tempos pe-
dagógicos.

SPM
Funchal, 21 de novembro de 2012
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ALÉM DOS 200 DOCENTES DESEMPREGADOS ANUNCIADOS PELA TUTELA EDUCATIVA

Desemprego docente
sobe 154% na Madeira
O

desemprego docente
subiu 154% compara-
tivamente a Setem-
bro de 2011, como no-
ticiou o Diário de No-

tícias Madeira em 14 de outubro,
suportado em números do Insti-
tuto de Emprego da Madeira.

Entre as (1.529) pessoas que se
inscreveram no Instituto de Em-
prego da Madeira, 16,6% são pro-
fessores. Por grupos de profis-
sões, os 254 docentes que ficaram
sem trabalho são mesmo maioria
na lista dos novos desemprega-
dos.

Portanto, acima dos 200 anun-
ciados pela tutela educativa no
início de setembro último. São
números dramáticos imputáveis a
um conjunto de decisões e medi-
das já muito denunciadas: au-
mento do número de alunos por
turma, desvalorização das AECs,
revisão da estrutura curricular,
cortes orçamentais na Educação,
as medidas restritivas impostas
por um Plano de Ajustamento
Económico e Financeiro para a
RAM – decorrente de uma políti-
ca económica e financeira a que
os cidadãos são alheios –, a extin-
ção ou redução de ofertas educa-
tivas e formativas, as novas regras
para a organização do ano letivo
2012-2013, para além de outras
medidas avulsas que perseguem o

Por grupos de profissões, os 254 docentes que ficaram sem trabalho
são a maioria na lista dos novos desempregados

Ano letivo difícil para os docentes
e comunidade educativa

O SPM, na conferência de imprensa na véspera da
abertura do ano escolar, pela voz de Sofia Canha,
coordenadora, deu conta da convicção de continuar a
reivindicar e a negociar, no sentido de valorizar cada vez
mais a classe docente, pois a valorização da escola passa
pela valorização e dignificação do professor. Isto num ano
difícil para os docentes, escolas e comunidade escolar.
Recordou as dificuldades orçamentais e operacionais que
as escolas estão a sentir para assegurar todos os serviços
necessários e se manterem de portas abertas. As
dificuldades estão a agudizar-se no presente ano letivo, já
que na escola se repercutem todas as complicações sociais.
A coordenadora do SPM saudou, além dos docentes, os
pais, encarregados de educação e alunos, que se
confrontam agora, ainda mais, com o impacto das
medidas de austeridade no seio familiar, cujos encargos
têm repercussão inclusive no sucesso escolar dos seus
filhos.
Para além da degradação das condições de trabalho dos
professores, Sofia Canha lembrou que o ano letivo
começa com um novo Estatuto da Carreira Docente e um
novo sistema de avaliação do desempenho docente
talhados para cortar ainda mais no salário dos
professores, por via das quotas e vagas.

mesmo fim.
Recorde-se que, segundo dados

publicados pelo Instituto de Em-
prego da Madeira, em março de
2012 a Região tinha inscritos 137
professores desempregados. No

ano anterior, em março de 2011,
havia 62 docentes no desemprego.

Em setembro, o SPM marcou
mesmo presença junto do Instituto
de Emprego da Madeira em apoio
aos docentes desempregados que

ali acorreram. Recorde-se ainda di-
versas ações de luta e protesto em
defesa do emprego docente, no-
meadamente a Concentração pelo
Emprego (21 de abril de 2012), a
Vigília de 24 horas e Tribuna Pelo

Emprego (6/7 de julho de 2012) ou
a Marcha dos Professores (12 de
julho 2012), além de abaixo-assina-
do e moções aprovadas.

NdS

ACGTP-IN promoveu a Mar-
cha Contra o Desemprego en-
tre os dias 5 e 13 de outubro.

Na Madeira, com organização da
USAM, teve lugar em 12 de outubro,
com largas centenas de populares e
ativistas sindicais, com palavras de
ordemcontraaatualgovernação,seja
regional ou nacional, e as políticas de
austeridadequeafundamoPaís.

O SPM esteve presente, tendo os
manifestantes feito um percurso
entre a rotunda do Lido e a Avenida
Arriaga. Esta iniciativa de âmbito
nacional teve o seu início em Braga
eFaroeterminouemLisboa.

O desemprego é um flagelo que
afetaumagrandepartedasfamílias.
Mais do que constatar é preciso
agir. Identificando os problemas,
apresentando soluções, mobilizan-

NÃO DEIXAR QUE O GOVERNO PSD-CDS GENERALIZE A POBREZA E A DESIGUALDADE

Largas centenas marcharam contra o desemprego no Funchal

Há cada vez mais cidadãos nas ruas a exigir novas políticas que nos conduzam
ao crescimento, à criação de emprego e à coesão social

Professores presentes na marcha contra o flagelo que constitui
o desemprego

do para a luta contra este estado de
coisas.

Como alerta a CGTP-IN, o «me-
morando da troika e a política do
GovernodoPSD-CDSestãoatruci-
daroemprego,abanalizarosdespe-

dimentoseaprecariedade,afomen-
tar o desemprego, a reduzir os salá-
rios e a proteção social, a aumentar
as desigualdades e a generalizar a
pobreza.»

A «criação de emprego depende

fundamentalmente do crescimento
económico apostando no setor pro-
dutivo. São «fundamentais políticas
macroeconómicas que fomentem o
crescimento e o desenvolvimento
económico, assegurem o aumento

do PIB, o fomento do emprego e o
combate à precariedade, bem como
o apoio às pequenas e médias em-
presas.»

NdS
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EB1/PE da Ajuda. Em geral, a
participação situou-se nos cerca
de vinte e cinco por cento na
RAM e é preciso intensificar e dar
mais corpo à luta. É necessária
uma resposta mais veemente pe-
rante os cortes que o Governo já
fez e se prepara para acentuar
neste setor.

É a qualidade da Educação, o
emprego e as condições de traba-
lho dos docentes que estão em
causa. Isto para além das medidas
de austeridade que afetam todos
os trabalhadores.

Perante o objetivo confessado
de empobrecer quem trabalha
(retirando salário, proteção social

e carregando nos impostos além
do suportável) é preciso opor-se
com determinação. Investindo na
luta pelos direitos e dignidade de
quem trabalha, na pressão sobre
quem governa e propondo solu-
ções e alternativas.

NdS
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Uma das maiores greves gerais num
momento crucial do País e da Região

A
Greve Geral de 14 de

novembro de 2012 foi
uma tomada de posi-
ção importante num
momento crucial da

vida da Região, do País e da Euro-
pa. Convocada pela CGTP-IN, foi
uma das maiores greves gerais de
sempre.

Um pouco por todo o País, o
encerramento de milhares de es-
colas – jardins de infância, esco-
las do 1.º Ciclo, EB 2.3, Secundá-
rias e do Ensino Superior – foi
face muito visível da boa adesão à
Greve Geral por parte dos profis-
sionais de Educação, docentes e
não docentes.

No que toca ao setor educativo
na Região, tem de ser seguida e
generalizada a resposta contun-
dente que aconteceu em estabe-
lecimentos de ensino que encer-
raram em 14 de novembro, como
a escola EB1/PE da Atouguia
(Calheta), EB1/PE Ladeira e La-
maceiros (Arco da Calheta),
EB1/PE de São Jorge (Santana),
EB1/PE do Jardim da Serra (Câ-
mara de Lobos), a creche O Cas-
telinho ou os infantários O Bar-
quinho e A Palmeira.

Isto para além de outras esco-
las com adesão quase a 100%
como a EB1/PE da Fonte da Ro-
cha, EB1/PE das Romeiras ou a

Concentração seguida da manifestação nas ruas do Funchal promovidas pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM) com a presença dos professores

Preparemo-nos
para a maratona
de luta e protesto
que temos pela
frente

Porque é uma questão recor-
rente, sempre que nos con-
frontamos com uma greve,

dei por mim a refletir sobre a via-
bilidade desta proposta/sugestão
que muitos docentes colocam aos
dirigentes sindicais nos dias em
que se faz a mobilização para
esta forma de luta.

Acredito que a adesão à greve
teria outra dimensão, mais de en-
contro aos números que os sindi-
catos gostariam de divulgar.

Invocam-se outros países e
sindicatos em que o dia de greve
é pago aos trabalhadores, pelos
sindicatos, como exemplo de que
se assim fosse também faziam
greve.

CONTAS CONCRETAS
Mas seria possível e desejável

que os sindicatos pagassem os
dias de greve aos seus associa-
dos?

Os associados do SPM, tal
como na maioria dos sindicatos,

pagam 1% do seu salário base nos
12 meses do ano (não incide so-
bre subsídio de Natal e de férias)
como quota sindical. Quer isto
dizer que, tendo o ano 365 dias,
cada sócio desconta 3,65 dias de
salário por ano de quota sindical.
Num raciocínio simples e linear,
pagar o salário num dia de greve
aos associados corresponde a
27% da receita do sindicato e
54% se nesse ano fizermos dois
dias de greve. Não contando que
os sindicatos também perdem re-
ceita com a greve porque os tra-
balhadores recebendo menos
descontam menos quota.

Com um corte no orçamento
desta dimensão, evidente se tor-
na que a atividade do sindicato,
nos moldes atuais, seria inviável
não sendo possível o apoio aos
sócios com serviços gratuitos de
advogado, Seguro de Saúde, in-
formação sindical permanente e
atualizada.

O funcionamento do sindica-

to, com todos os serviços e rega-
lias que os associados usufruem,
desde a formação, descontos em
vários prestadores de serviços,
festa de Natal aos filhos dos asso-
ciados com oferta de um brin-
quedo, Nova Sede e Centro de
Formação condigna com estacio-
namento gratuito de curta dura-
ção para atendimentos, entre ou-
tros, seria impensável. Acresce
dizer que a quota sindical paga é
majorada e dedutível no IRS pelo
que cerca de 50% da quota paga é
recuperada pelos sócios no IRS.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
Então como é possível alguns

sindicatos pagarem o dia de greve?
Só é possível criando um fun-

do de greve a partir de financia-
mento extraordinário, por nor-
ma, quota acrescida e suplemen-
tar. Em Portugal apenas dois sin-
dicatos compensam os sócios em
dias de greve. O Sindicato dos
Maquinistas e o Sindicato dos Pi-

lotos. O primeiro tem uma quoti-
zação de 2% e o segundo de 1,5%
com quotas suplementares quan-
do necessário.

Vários sindicalistas são de opi-
nião que seria difícil levar os tra-
balhadores a descontarem mais
para os sindicatos com o fim de
constituírem fundos de greve
que, em caso de forte conflituali-
dade, poderiam até levar os sin-
dicatos à falência.

Constatando-se assim que, fi-
nanceiramente, não é viável (ou
seria muito onerosa para sindica-
tos e trabalhadores) esta opção,
colocam-se as questões de índole
deontológica e ética. Não seriam
os sindicatos, “presos por ter cão
e por não ter”, acusados de estar
a pagar para os trabalhadores fa-
zerem greve? Que era falsear as
razões da luta já que a maioria se
aproveitaria para faltar porque
não perdia nada com isso? Estas
questões deixo-as para reflexão
de cada um de nós.

INDAGAR DA POSSIBILIDADE COM DADOS CONTRETOS E CONTAS FEITAS

E se o SPM pagasse o dia de greve?

Possível criando um
fundo de greve a
partir de
financiamento
extraordinário, por
norma, quota
acrescida e
suplementar

Manuel Menezes
Dirigente do SPM
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DESMONTAR A CAMPANHA CONTRA A ESCOLA PÚBLICA

C
onscientes da dificul-
dade que é levar os
portugueses a abri-
rem mão de um bem
essencial como a Es-

cola Pública, o PSD (ainda oposi-
ção) levou a Assembleia da Repú-
blica a pedir ao Tribunal de Con-
tas (TC) um estudo sobre o custo
médio dos alunos no ensino pri-
vado e no público para poder jus-
tificar as suas opções políticas.

O TC fez esse estudo e, con-
cluído, entre outras recomenda-
ções ao Governo, apontou para a
adoção da seguinte medida: “Pon-
derar a necessidade de manuten-
ção dos contratos de associação
no âmbito da organização da rede
escolar.”

A esta recomendação não foi
alheio o facto de se ter apurado
que o custo médio por aluno nas
escolas públicas (em 2009/2010,
ano do estudo) foi de 4.415 euros,
enquanto nos colégios privados
com contrato de associação foi de
4.522 euros. Ou seja, mais 107 eu-
ros.

PERCEBE-SE PORQUE MENTEM
Confrontados com os núme-

ros, os arautos da privatização –
da FLE à direita política que, tam-
bém nesta matéria, tem muitos
aliados nos “comentadores de
serviço” – depressa começaram a
afirmar, repetindo até à exaustão
para que parecesse verdade, que
os alunos, no ensino público, têm

um custo mais elevado do que no
ensino privado”. Mentira! É men-
tira! Mas percebe-se por que
mentem… uns querem continuar
a viver à custa do Estado, o “pa-
pão” que tanto criticam; a outros
interessa denegrir a imagem da
Escola Pública para, com facilida-
de, a destruírem.

Poderia até ter acontecido que,
nestas contas, o custo médio do
aluno do ensino público fosse
mais elevado, pois a realidade que
foi tida em conta para as escolas
públicas é significativamente di-
ferente da que existe nos colégios
privados.

DOCUMENTO DO TRIBUNAL DE
CONTAS

De acordo com o documento
do TC, os estabelecimentos pú-

blicos de ensino incluíram as
escolas profissionais (mais dis-
pendiosas e em muito maior nú-
mero do que no privado, em que
apenas se consideram as que
têm contrato de associação).

Foram ainda consideradas,
na lista de estabelecimentos de
ensino público e nos custos dos
seus alunos, as escolas de ensi-
no artístico especializado que
disponibilizam ensino integra-
do (em que o custo do aluno
chega a ultrapassar os 40.000
euros, como acontece com alu-
nos dos conservatórios) e o en-
sino recorrente e de dupla cer-
tificação.

São ainda consideradas res-
postas específicas como a Edu-
cação Especial, o PIEF, os PCA,
o Programa TEIP e o PMSE.

Entram igualmente em con-
sideração os cursos EFA, a FM,
o processo RVCC e a educação
extraescolar. Como todos sa-
bem, estas respostas são, por
norma, mais dispendiosas (tur-
mas de menor dimensão, recur-
sos materiais acrescidos…), são
por norma (algumas, até, exclu-
sivamente) dadas pelas escolas
públicas e, no entanto, nem por
isso o custo médio do aluno no
ensino público sobe acima do
custo no privado.

Isso é extraordinário, de fac-
to, ainda que não satisfaça os
que tomaram a iniciativa de pe-
dir este estudo!

DAR A CONHECER
AOS PORTUGUESES

Os portugueses precisam de
conhecer esta verdade. O que
passou foi a mentira ou o si-
lêncio. Deverão os portugue-
ses estar atentos, pois tem
sido com mentiras e demago-
gia que sucessivos governos
criaram a Portugal gravíssi-
mos problemas que hoje se
abatem violentamente sobre o
povo.

Confirma-se, assim, que a
questão do ensino privado –
não do que se assume como tal
e cumpre bem o seu papel,
mas do que vive à custa do di-
nheiro público que vai buscar,
essencialmente, através dos
contratos de associação – não
é uma questão financeira, mas
ideológica: o PSD, o CDS e a
troika querem cumprir os de-
sígnios da direita ultraliberal
e acabar com o Estado social,
logo, com a Escola Pública.

Podem contar com uma for-
tíssima oposição e um comba-
te sem tréguas por parte dos
que defendem um país social-
mente justo, solidário e em
que a inclusão seja uma reali-
dade. Em suma, um País com
futuro! A FENPROF faz parte
desse vasto conjunto de orga-
nizações.

O Secretariado Nacional
da FENPROF (4.11.2012)

O interesse dos privados na Educação é continuar a viver à custa do Estado e há quem queira denegrir a imagem da Escola Pública para, com facilidade, a destruir

O PSD, o CDS e a
troika querem
cumprir os
desígnios da direita
ultraliberal e
acabar com o
Estado social, logo,
com a Escola
Pública

Colégios privados
recebem muito
dinheiro do
Estado

São os colégios privados,
sobretudo os que têm contrato
de associação, que, apesar de
receberem muito dinheiro do
Estado, violam
sistematicamente as leis
laborais, impondo horários
ilegais, pagando abaixo das
tabelas estabelecidas e
despedindo professores.
O MEC publicitou em Diário
da República (31 de outubro de
2012), depois das denúncias
feitas pela FENPROF, a
informação sobre as verbas
transferidas para os colégios no
primeiro semestre de 2012.
Faltam 2010 e 2011. Que lhes
aconteceu? Perderam-se os
documentos?

Governo e FMI
estudam como
destruirserviços
públicos
O Governo português e o FMI
estão a estudar a forma de
destruírem os serviços públicos
e, assim, retirarem ao Estado
responsabilidades que deverá
assumir, que a Constituição da
República lhe atribui e que não
são mais do que as funções
sociais que, a todos os cidadãos,
deverão ser garantidas.
O governo português e o FMI,
aguardando ainda a
“colaboração” da comissão
europeia, envolvidos numa
agressão de violência extrema
contra os portugueses, viram-se
agora para os serviços públicos
que são essenciais à vida dos
portugueses e já anunciam o
seu fim.
O Primeiro-Ministro chamou
refundação a essa nova fase da
agressão; o ministro das
Finanças prepara-se para
obedecer ao comando superior,
tendo até pedido ajuda para ser
mais fiel à ordem; na Educação,
houvesse quem defendesse, a
sério, a Escola Pública, e
demitir-se-ia do papel de a
destruir.

Custo de aluno no ensino público
é menor que no privado
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Sobre as condições de
trabalho nas escolas

F
alar sobre as condições
de trabalho em contex-
to escolar implica, an-
tes de mais, olhar para
a escola como uma ins-

tituição complexa, permeável a
uma série de fatores intrínsecos e
extrínsecos que, direta ou indire-
tamente, interferem nas dinâmi-
cas que nela se desenvolvem.

De que falamos quando fala-
mos em condições de trabalho
nas escolas? O conceito de condi-
ções de trabalho diz respeito a
tudo o que carateriza (potencian-
do ou dificultando) uma situação
laboral, com impacto direto ou
indireto no desempenho dos in-
tervenientes implicados, num
determinado contexto.

No que respeita ao contexto
escolar, essas condições circuns-
crevem-se em dois grandes gru-
pos que se influenciam mutua-
mente: as que derivam de fatores
externos à escola e as que emer-
gem do e no interior da mesma.
Relativamente aos fatores exter-
nos, sendo a instituição escolar
uma instituição situada, ela não é
imune aos problemas sociais que
acontecem fora dela. E, pior do
que isso, nela acabam por desem-
bocar todos esses problemas.

PROBLEMAS AGRAVADOS PELA
ATUAL CONJUNTURA

Na atual conjuntura, com o
agravamento sucessivo das medi-
das de austeridade, com o drama

do desemprego, com o agrava-
mento das condições económicas
e com todas as implicações deste
quadro na vida das pessoas, a es-
cola vê-se a braços com uma sé-
rie de problemas que, não sendo
despoletados por ela, acabam por
condicionar o desempenho dos
professores, a qualidade da edu-
cação e, em última instância, o
sucesso educativo dos alunos.

No contexto português, este
quadro é ainda mais dramático se
tivermos em conta que, em 2009,
mais de 27% das crianças portu-
guesas viviam em situação de ca-
rência económica (de acordo
com os dados do relatório Medir
a Pobreza Infantil), facto que co-
locava Portugal, já nessa altura,
em 25.º lugar numa lista de 29
países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).

Com o agravamento das con-
dições de vida nos últimos três

anos o cenário afigura-se ainda
mais alarmante, com cerca de
dez mil crianças a chegarem to-
dos os dias à escola com fome, tal
como a comunicação social tem
vindo a denunciar.

Relativamente aos fatores in-
ternos, são vários os problemas
que, potenciados pelos fatores
externos (de natureza socioeco-
nómica), têm vindo a determinar
uma política educativa que agra-
va as condições de trabalho dos
docentes, nomeadamente: o au-
mento do número de alunos por
turma, os horários de trabalho, a
excessiva burocracia, a falta de
material/recursos didáticos, o
aumento da indisciplina, entre
outros.

DESVALORIZAÇÃO DA CLASSE
DOCENTE

E, curiosamente, é nesta fase
de grande desinvestimento na
educação (o maior das últimas
décadas) e, consequentemente,
de maior desvalorização da clas-
se docente, que mais se exige aos
profissionais da educação.

Aplica-se a máxima vulgar-
mente utilizada no mundo em-
presarial - “fazer mais e melhor
com muito menos”. Mas, em
educação, não é possível fazer
omeletes sem ovos, em educação
os alunos não são clientes, em
educação os alunos não deveriam
ser números. E os resultados
também não.

O que se faz na escola, o que
medeia a relação professor-alu-
no, o processo de ensino-apren-
dizagem, as práticas e os proces-
sos educativos não podem ser
traduzidos em números, em
rankings, ou em fórmulas mate-
máticas oriundas do mundo em-
presarial. Aplicar este tipo de ra-
cionalidade às profissões cuja
“matéria-prima” é a massa hu-
mana é um exercício tão falível
quanto absurdo.

E, no meio deste turbilhão,
acresce a triste constatação da
obsolescência da escola que, de-
masiado agarrada aos pressupos-
tos que a faziam verdadeiramen-
te útil no passado, tem revelado,
como refere Carlos Fino (2007),
uma grande incapacidade em
formar para o presente e para o
futuro, facto que tem contribuído
para uma gradual perda de pres-
tígio social das instituições edu-
cativas e dos próprios profissio-
nais de educação.

E QUANDO NÓS,
PROFESSORES E EDUCADORES,
NOS POMOS A JEITO…

Numa conferência organizada
pelo SPM, subordinada ao tema
“Desafios atuais e futuros à pro-
fissionalidade docente, na era
dos mercados”, no âmbito das co-
memorações do Dia Mundial do
Professor, Carlos Estêvão, orador
convidado (Universidade do Mi-
nho), referia que “muitos profes-

sores continuam a defender um
sistema que degrada obstinada-
mente as suas condições reais de
trabalho”.

Gradualmente, fomos assu-
mindo (e não apenas porque fo-
mos chamados a assumir) uma
série de funções que vão muito
além do nosso conteúdo funcio-
nal. Uma espécie de “x em um”
que nos transforma em super-ho-
mens/mulheres. E esta proeza,
para além de não ser valorizada
em termos salariais, nem reco-
nhecida do ponto de vista social,
ainda nos desvia do essencial.

Numa altura em que a falta de
recursos materiais se interpõe
como um grande constrangimen-
to ao sucesso das aprendizagens,
os professores vêem-se confron-
tados com um dilema: responder
o mais adequadamente possível
às necessidades dos alunos e a
falta de condições para tal. E,
aqui, vamo-nos pondo novamen-
te a jeito e vamos colmatando (ou
atenuando) deliberadamente es-
tas lacunas, não raras vezes por
conta própria.

E esquecemo-nos que ser pro-
fessor implica também, como re-
fere Paulo Freire (1997), lutar pe-
las condições necessárias a uma
boa prática profissional.

Infelizmente, alguns professo-
res já se demitiram desta luta...
Mas acredito, ou melhor, quero
acreditar, que a grande maioria
não baixará os braços.

Ser professor
implica também,
como refere Paulo
Freire, lutar pelas
condições
necessárias a uma
boa prática
profissional

Tem sido seguida uma política educativa que ao mesmo tempo que agrava as condições de trabalho dos docentes e desvaloriza
a classe mais exigências faz aos profissionais da Educação
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PROFESSORES ELEMENTOS SOBRE A PROFISSÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO ISSN 2182-3316

coordenação:
Adelaide Ribeiro

LUTAR PELOS MEIOS NECESSÁRIOS A UM BOM DESEMPENHO DOCENTE

Adelaide Ribeiro
Dirigente do SPM
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A
s implicações do Bur-
nout nos docentes fa-
zem-se sentir nas
«relações interpes-
soais, tanto a nível

pessoal como institucional e ao
nível da aprendizagem dos alu-
nos». São conclusões do estudo
científico “Burnout em Professo-
res: a sua Relação com a Persona-
lidade, Estratégias de Coping e
Satisfação com a Vida” publicado
na Acta Médica Portuguesa
(Maio-Junho 2012 - www.acta-
medicaportuguesa.com), revista
científica da Ordem dos Médi-
cos. Foi recolhida uma amostra
de 404 professores portugueses,
do primeiro ciclo ao ensino uni-
versitário, com idades com-
preendidas entre 23 e 64 anos.

A síndrome de Burnout cara-
teriza-se por «sentimentos de
exaustão física e emocional, des-
personalização e baixa realização
pessoal e o ensino tem sido con-

siderado um dos contextos de
trabalho onde os profissionais
parecem estar mais expostos a
Burnout» (ver caixa).

TRANSBORDAMENTO
DE FUNÇÕES

A síndrome de Burnout «ma-
nifesta-se na profissão de do-
cente devido ao aumento da
pressão, pela sociedade, para
expandir a função de docente
para além do ensino.» Isto é, o
transbordamento das funções

do docente e da escola.
O estudo citado constata que,

actualmente, o «papel do pro-
fessor extrapolou a mediação do
processo de conhecimento do
aluno, ampliando-se a sua mis-
são para além da sala de aula,
com o objectivo de garantir uma
articulação entre a escola e a co-
munidade. A categoria docente
é uma das mais expostas a am-
bientes conflituosos e de alta
exigência de trabalho, pois sofre
diferentes domínios de pressão,
que são originados pelos alunos
(e.g. baixa motivação, comporta-
mentos de indisciplina), pela na-
tureza do trabalho realizado
(e.g. pressões de tempo, excesso
de tarefas a realizar, lidar com a
mudança) e pelas relações esta-
belecidas com os colegas e a or-
ganização escolar (e.g. conflitos
profissionais, baixo apoio social,
avaliação por parte da direcção
da escola e/ou ministério)».

«Se a sociedade de hoje espe-
ra que o professor além de ensi-
nar tenha um papel de educa-
dor, é natural que isto ocorra
nos níveis de ensino inferiores e
talvez também seja mais fre-
quente em escolas públicas,
condições onde há maior pre-
disposição para o Burnout».

INTENSIFICAÇÃO
DA CARGA HORÁRIA

Refere-se ainda, por exemplo,
que uma «maior distância entre
a residência e o estabelecimento
de ensino e com uma maior car-
ga horária parecem ser também
factores que predispõem ao des-
envolvimento de Burnout.»

E que os grupos profissionais
de maior risco são os «trabalha-
dores que mantêm uma estreita
relação de ajuda a outras pes-
soas.»

NdS

Dispersão funcional torna o
docente vulnerável ao Burnout

IMPERIOSO COMBATER SÍNDROME PSICOSSOCIAL NA PROFISSÃO

A causa do Burnout
tem a ver,
sobretudo,
com determinantes
contextuais
de natureza
profissional

Burnout é
consequência do
stresse laboral
«Burnout é uma síndrome
psicossocial assumida como
uma resposta crónica aos
stressores emocionais e
interpessoais que ocorrem
numa situação de trabalho»,
começa por referir o estudo
científico.
Na introdução, especifica-se
que «esta síndrome
caracteriza-se por sentimentos
de exaustão física e emocional
(a energia e os recursos
emocionais esgotados devido
ao contacto diário com os
problemas), despersonalização
(desenvolvimento de
sentimentos e atitudes
negativas perante os
destinatários do trabalho) e
baixa realização pessoal
(tendência para uma evolução
negativa no trabalho, afectando
as capacidades e o
relacionamento com as pessoas
usuárias do trabalho e com a
organização).»
Refere-se ainda que, «ao
contrário do que acontece com
a maioria das perturbações
mentais, o Burnout é pouco
estigmatizante, uma vez que ao
reconhecê-lo se enfatizam
determinantes contextuais, de
natureza socioprofissional, não
se atribuindo a causa ao
indivíduo.
Sendo um processo que surge
como consequência do stress
laboral crónico, onde se
combinam variáveis de carácter
individual, social e
organizacional, é considerado,
na actualidade, como um dos
problemas laborais de carácter
psicossocial mais importante.
Trata-se, por isso, de uma
síndrome com conotações
afectivas negativas que afecta
os trabalhadores a diferentes
níveis: pessoal, social e laboral e
o seu desenvolvimento associa-
se tanto a factores internos
(valores individuais e traços de
personalidade) como a factores
externos (estruturas
organizacionais, ocupacionais e
grupais).»

Recentrar os professores na sua
tarefa principal e cuidar das

suas condições de trabalho são
ações fundamentais na defesa

do seu desempenho
profissional e qualidade do

processo de ensino-
aprendizagem
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de papo pró ar...FOLHA CULTURAL
coordenação: Helena Lima

Os aventais
APROVEITAR A OCASIÃO PORQUE CONTINUAM A SER NECESSÁRIOS

A
qui há dias, acom-
panhei uma amiga
a uma loja onde ela
precisava de com-
prar não sei o quê.

Enquanto esperava por ela,
deambulei pela loja e, a certa
altura, vi-me diante de um
maço de aventais. Ponderei se
não devia aproveitar a ocasião
e comprar um ou dois.

Porque eu, na cozinha,
ando sempre de avental. Sou
desastrada, barriguda, estou
sempre a limpar as mãos ao
avental. Daí que a parte da
frente parece sempre imunda.

Lavo-os na máquina, uso
detergentes fortes mas, nada.
Sei que estão limpos mas o as-
pecto é aterrador. Parecem
usados por um cozinheiro chi-
nês.

Não comprei. Não eram ca-
ros mas comecei a pensar que
agora já não devia cozinhar.
Nunca! Devo organizar a mi-
nha vida e fazer contas por-
que, se calhar, comprar comi-
da para uma pessoa só e pouco
comilona, será mais barato.

Estou nessa.
Tenho uma empregada

competente a quem posso

Se eu pudesse, calava o barulho
[das armas

e semeava sinfonias de esperança
onde reinam a fome e o desespero.

Se eu pudesse, plantava flores
onde crescem ervas destruidoras

[de sonhos tão jovens.

Se eu pudesse, gritava aos homens
que passassem pr’a conversar
e que olhassem a dor
que andam a semear.

Se eu pudesse, fecharia as fábricas
onde a morte se produz;
abria novas portas
por onde entrasse muita luz.

Se eu pudesse, dar-te do meu pão
e da minha água a beber
não te deixava nessa solidão
em que te fazem viver.

Graziela Camacho

Se eu
pudesse

mandar fazer alguns pratos
que, em doses apropriadas,
metia no congelador e pronto.

Estou tão rodeada de res-
taurantes, de tantos preços,
que poderia frequentar sem ir
à falência ou trazer comida
feita para casa.

Enfim: poupar-me e ser
realista.

Mas quê! E a preguiça de
sair de casa para ir comer ou
comprar comida? Que graça
tem estar ali sozinha? Em
casa, ligo a televisão e os “bo-
necos” fazem-me companhia.

Está visto que sou tontinha.
Por isso ainda vou ao super
abastecer-me, ainda faço
ementas e ainda cozinho. Faço
sempre comida a mais, por
atavismo. Tenho poucos ta-
chos pequenos e não quero
comprar mais tachos.

Às vezes, tenho ajuda de
netos e bisnetos que aparecem
sem aviso. Já sabem do que a
casa gasta. Se não, vou comen-
do restos até acabarem. As-
sim, pelos vistos terei de com-
prar uns aventais novos.

Que tontice!

Amélia Carreira

Regresso
ALEGRIA DO REENCONTRO

Olá colegas! Estamos de re-
gresso às atividades leti-
vas do Departamento dos

Aposentados do SPM.
Desde estudantes que fomos,

passando pelo tempo em que en-
sinamos, sempre nos orientamos
pelo Calendário letivo. O ano ci-
vil diz-nos pouco.

Portanto começamos mais um
ano letivo e, tal como na juventu-
de o reencontro com as colegas e
amigas era duma alegria esfu-
siante, o mesmo sinto agora ao
retornar às aulas que frequento
com muito gosto há alguns anos:

A Hidroginástica dá-me gozo
e leveza e esqueço a idade. Nos
balneários há sempre quem te-
nha uma anedota para nos fazer
rir e esquecer por momentos as
facadas que os governantes que-

rem dar nas nossas pensões e
mais a chatice da praga de mos-
quitos com dengue.

No Canto Coral a nossa pro-
fessora consegue pôr-nos a fazer
o impensável. Pensei eu alguma
vez que aos 70 anos ia dançar, ou
melhor, aldrabar a dança do Can
can? E fui eu que costurei os fo-
lhos da minha saia!

Na aula de Círculo de Litera-
tura temos um grupo tão fixe! A
professora e as colegas transmi-
tem saberes que me enchem as
medidas!

Como é bom ouvir quem
sabe!

Quando convido colegas para
as atividades por vezes respon-
dem que não têm pachorra, que
não têm voz para cantar, pergun-
tam se é preciso ler e ou escrever,

enfim dúvidas e desculpas que
não entendo.

Venham e verão que vão can-
tar e, se não gostam de ler, vão
gostar de ouvir ler.

Há muito por onde escolher
pois o SPM propõe-nos muitas
atividades.

Comunicar, trocar impres-
sões, distrair, estar umas horas
fora da gestão do lar é muito sau-
dável.

Não vos maço mais.
Desejo a todos muito bom ano

letivo e renovo o convite: Partici-
pem, venham enriquecer os nos-
sos grupos. Lembrem-se que o
nosso lema é «De papo pró ar».

Um abraço.
Outubro de 2012.

Severiana PintoAs atividades do SPM são ponto de encontro e fonte de alegria
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P
ara recriar o espírito
natalício, o SPM pro-
porciona aos mais no-
vos momentos de di-
versão e partilha de

emoções, na festa anual para os
filhos dos nossos sócios. Reali-
za-se no dia 8 de dezembro das
14h30 às 18h00 na nossa sede à
Calçada da Cabouqueira.

Esta festa terá este ano um
formato e uma dinâmica diferen-
tes, decorrente das novas instala-
ções e a dimensão dos espaços de
que dispomos, ao serviço de to-

dos os nossos associados.
Apelamos à vossa atenção e

compreensão para a organização
das atividades, com várias ses-
sões em diferentes espaços em
função das idades das crianças,
de modo que os eventos decor-
ram da melhor forma e maior
conforto possível. Assim, a vinda
dos sócios e seus filhos foi distri-
buída por ordem alfabética ao
longo da tarde (ver destaque),
pelas três sessões.

SESSÕES 0-5 ANOS
Há atividades para as crian-

ças dos 0 aos 5 anos, promovidas
pelo Gymboree Play & Music -
Funchal e que terão como tema
a Época Natalícia, bem como
pinturas faciais ao seu gosto,
piso 1. Esta atividade (Gymbo-
ree) será desenvolvida em três
sessões ao longo da tarde no sen-

tido de poder abranger todas as
crianças inscritas: 1ª sessão de-
correrá das 14h30 às 15h15, 2ª

sessão das 15h30 às 16h15 e a 3ª
das 16h30 às 17h15.

SESSÕES 6-10 ANOS
Para os mais crescidos dos 6-

10 anos, teremos uma peça de
teatro, no nosso auditório, piso 3,
a cargo do «Contigo Teatro» a
partir do texto de Ana Saldanha
“Ninguém dá prendas ao Pai Na-
tal”. Também aqui e pelas mes-
mas razões acima descritas, dis-
ponibilizaremos três sessões
cujo horário será: 1ª sessão
15h00 às 15h30, 2ª das 16h00 às
16h30 e 3ª das 17h00 às 17h30.

OUTRAS ATIVIDADES E
ENTREGA DE BRINQUEDOS

Paralelamente, noutros espa-
ços da sede, nomeadamente na
garagem, as crianças poderão
usufruir de insufláveis e mini-
golfe enquanto aguardam pela

sessão pretendida.
O momento alto e mágico da

entrega dos brinquedos será rea-
lizado no nosso ginásio, piso 0.

UM ACOMPANHANTE
Apelamos à compreensão dos

sócios para que seja apenas um
adulto a acompanhar as crianças
(só se justificando dois adultos
no caso de ter 2 ou mais crian-
ças) devido às dimensões dos es-
paços de que dispomos.

Será esta também mais uma
oportunidade para muitos dos
associados conhecerem e as ins-
talações do seu sindicato. Refi-
ra-se que o bar estará em funcio-
namento também nesse dia, ao
dispor de todos.

Lucinda Ribeiro
Coordenadora

do Departamento Cultural
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Festa de Natal na sede do
SPM com novo formato

ATIVIDADE CULTURAL ALUSIVA À ÉPOCA

A vinda à Festa de Natal, por razões de segurança, organização e conforto para as crianças,
faz-se por ordem alfabética do nome do associado (ver destaque), em três períodos ou sessões

As atividades
distribuem-se por
grupos etários
e por diversas
sessões e espaços
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Horário
seguindo ordem
alfabética do
nome do sócio
Por questões de
organização do evento, de
gestão dos espaços e de
segurança na sede do
sindicato, no dia da
atividade de Natal, a 8 de
dezembro, solicitamos aos
sócios inscritos que tragam
os seus filhos respeitando a
ordem alfabética do
primeiro nome (do sócio),
pela ordem que se
apresenta:

Da letra A à L
14h30 às 15h30

Sócias com 1º nome Maria
15h30 às 16h30

Da letra M (excluindo 
Maria) à Z
16h30 às 17h30

Missa do Parto
pelos sócios
do SPM
Ainda no âmbito das
festividades de Natal
promovidas pelo SPM, esta
nova direção realiza uma
Missa do Parto, dia 19 de
dezembro às 06h30, na Igreja
de São Pedro, no Funchal,
apelando à participação dos
sócios. Após o evento
espiritual, seguir-se-á um
momento de convívio na
sede social do SPM, à
Calçada da Cabouqueira.
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Palavrasduraspara
um governo ilegítimo
“Troca-tintas”, “mentirosos”, “vigaristas”, “gatunos” são, entre outras,
expressões que se podem ler e ouvir em muitos desabafos, palavras de
ordem e pancartas ou que saem, lestos e espontâneos, da boca de muitos
portugueses em inúmeras ações de protesto contra o governo, os
governantes ou membros da maioria PSD/CDS.
São duras palavras, é certo, mas mais duras são as razões que as sustêm…
porque duros são o desemprego, a pobreza, os salários de miséria, as más
condições de trabalho, o trabalho gratuito imposto por mais horas e dias de
atividade com um salário reduzido ou os impostos insuportáveis que se
abatem sobre os portugueses, ainda que o ministro Gaspar os acuse de
pagarem pouco para os apoios e serviços a que se dizem com direito.
A par deste violentíssimo ataque desferido contra quem trabalha, é o
próprio país e a democracia que são postos em cauda com a destruição das
funções sociais do Estado que, segundo o mesmo ministro, na prática, só
deverão dirigir-se aos indigentes. É a solidariedade a dar lugar à caridade.
Como se não bastassem os cortes, os roubos, as reduções orçamentais, o
aumento da carga fiscal e os atentados contra os serviços públicos,
praticados ao longo de muitos anos, em particular dos últimos dois —
prevendo-se um agravamento em 2013, conforme consta do Orçamento do
Estado —, vem agora a saber-se que o governo e FMI pretendem cortar
mais de 4.000 Milhões de euros nas funções sociais do Estado, no quadro
do que os governantes chamam de “refundação do memorando” ou
“profunda reforma do Estado”.
Fica, assim, ainda mais claro que a questão não é apenas financeira mas,
essencialmente, ideológica. Já se percebera isso em momentos anteriores,
sendo disso exemplo maior a tentativa de transferir parte relevante dos
descontos para a TSU do capital para os trabalhadores. Também se
comprovou esta natureza ideológica quando o governo recusou as
propostas de taxação ao capital, propostas pela CGTP, preferindo — por ser
essa a sua opção de classe — continuar a retirar dinheiro dos bolsos já
praticamente vazios dos trabalhadores e dos reformados. Porém, agora, na
ânsia de entregar ainda mais dinheiro ao capital, a direita no governo vira-
se para as funções sociais do Estado que quer desmantelar, num verdadeiro
golpe de estado institucional que põe em causa princípios fundamentais da
Constituição da República Portuguesa. A intenção de entregar ao capital
financeiro e aos grandes grupos económicos a prestação de serviços
essenciais para as pessoas, fazendo aumentar, ainda mais, os seus lucros,
com prejuízo para as populações e próprio Estado português.
Com a atual política e as medidas que dela decorrem, o governo do PSD e
do CDS está a liquidar o Estado Democrático que, em Portugal, ressuscitou
em 1974, sendo legítimo afirmar que a direita sente, finalmente, condições
para ajustar contas com Abril.
É ilegítima esta atitude do governo, ao contrário do que afirmam
governantes e os comentadores que, ao seu serviço, vagueiam pelos órgãos
de comunicação social. Ilegítimo, porque os votos que PSD e CDS
receberam, em 2011, não se deveram ao anúncio prévio de tais medidas.
Pelo contrário, aqueles partidos prometeram romper com outras que já
impunham restrições fortes à vida do país e dos trabalhadores nunca tendo,
em momento algum, anunciado o corte dos subsídios ou a redução dos
salários e, em relação à carga fiscal, até prometeram algum alívio. Não era
também explicitamente anunciado qualquer ataque aos serviços públicos, o
desemprego era denunciado como resultando de governações erradas e as
funções sociais do Estado, desde logo a Educação, eram defendidas com
atos concretos que, por exemplo, neste setor, levaram à suspensão de
vigência de uma revisão curricular prevista ou à aprovação de
recomendações ao governo, de sentido positivo, sobre mega-agrupamentos
ou sobre a vinculação de docentes.
É perante uma prática que contraria frontalmente os compromissos e
pressupostos que levaram muitos portugueses a votarem nos partidos da
direita que estão no governo que é justo e correto afirmar que este governo
é ilegítimo e deverá ser rapidamente corrido.
É também por estas razões que, cada vez mais, os portugueses chamam
“troca-tintas”, “mentirosos”, “vigaristas” e “gatunos”, entre outras palavras
duras, aos governantes. São duras as palavras, é certo, mas mais duras são as
razões que as sustêm.

Secretário Geral da FENPROF

MÁRIO NOGUEIRA

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP-IN, na visita à RAM, reuniu com o SPM
para afinar estratégias de luta e abordar as alternativas à austeridade

CGTP-IN tem propostas alternativas ao
empobrecimento e à exclusão social

NÃO É SLOGAN, É A REALIDADE: «ONDE NÃO SE LUTA, PERDE-SE SEMPRE»

A
s propostas da
CGTP-IN são pro-
postas possíveis de
concretizar, mas não
interessa a certos se-

tores concretizá-las. É preciso
uma rotura com os lóbis.

Arménio Carlos, secretário-
geral da CGTP-IN, com uma
grande capacidade de mobiliza-
ção e comunicação, de dizer o
que as pessoas precisam de ou-
vir de forma direta e concreta,
prefere apresentar mais saídas e
soluções concretas do que cons-
tatar factos e repetir diagnósti-
cos.

Os trabalhadores e o movi-
mento sindical não conseguem
tudo o que reivindicam? Mas
«condiciona-se, trava-se, não
deixamos que arrasem tudo e
aumentem as desigualdades»,
sublinhou o líder da maior cen-
tral sindical do País. «Onde não
se luta, perde-se sempre».

AUMENTO DA RECEITA DO
ESTADO EM 6 MIL MILHÕES

Para as receitas adicionais
que o Governo advoga para
combate ao défice, há alternati-
vas: 1- Criar uma taxa de 0,25%
sobre todas as transações finan-
ceiras (exceto o mercado primá-
rio de dívida pública) = 2.038,9
Milhões de Euros; 2 -Introduzir
a progressividade no IRC, crian-
do um escalão de 33,33% para
empresas com volume de negó-
cios superior a 12,5 milhões de
euros = 1.099,0 Milhões de Eu-

ros; 3 - Criar uma sobretaxa mé-
dia de 10% sobre os dividendos
distribuídos, incidindo sobre os
grandes acionistas, e suspender
a «dedução constante» = 1.665,7
Milhões de Euros; 4 - Fixar me-
tas anuais para combate à fraude
e à evasão fiscal e adotar políti-
cas para a sua concretização =
1.162,9 Milhões de Euros.

REDUÇÃO DA DESPESA DO
ESTADO EM 6 MIL MILHÕES:

Em alternativa ao corte do
rendimento dos trabalhadores, à
«enorme» carga fiscal e ao corte
nas funções sociais do Estado: 1-
Redução de 50% dos encargos
públicos com as Parcerias Públi-
co Privadas (PPPs): 769,2 mi-
lhões de euros; 2 - Revogação de
benefícios fiscais atribuídos ao
setor segurador e financeiro e,
também, às fundações privadas
dos grupos económicos: 689,3
milhões de euros; 3 - O BCE
(Banco Central Europeu) passar
a emprestar aos Estados à taxa
de referência de 0,75% de juro
que usa para emprestar aos ban-
cos privados: poupança de
4.713,7 milhões.

RENEGOCIAR O
MEMORANDO E ESTIMULAR
O CRESCIMENTO

Há muito que a CGTP-IN de-
fende a renegociação do Memo-
rando (de agressão). Hoje, reputa-
dos economistas de vários qua-
drantes defendem essa estratégia.

Assim,éprecisoterlugarumare-
negociaçãodadívida(prazos,jurose
montantes) e o alargamento do pe-
ríodoparaareduçãododéfice.

A par disso, a adoção de uma
política que promova o cresci-
mento económico, o investimen-
to, e a dinamização do setor pro-
dutivo (sobretudo com investi-
mento público reprodutivo dado
que o setor privado está descapi-
talizado); a criação de emprego
estável e com direitos; aumento
dos salários, incluindo o salário
mínimo nacional; aumento das
pensões de reforma e o reforço
das prestações e apoios sociais;
melhoria dos serviços públicos e
funções sociais to Estado, garan-
tindo o princípio da universalida-
de e qualidade, combatendo assi-
metrias e desertificação.

Isto sem esquecer a redução dos
custos da energia, transportes e co-
municações; as facilidades de aces-
so ao crédito para as micro, peque-
nas e médias empresas; o desagra-
vamento do IVA na restauração; o
abandono do processo de privati-
zações, para o Estado ficar com o
controlo dos setores estratégicos,
incluindo as atividades financeiras.

NdS

«Desabafar não
chega, é preciso
disponibilidade
para lutar»
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