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Editorial

É do conhecimento público 
que se vive, na Educação, um 
período extremamente difícil e 
de grande complexidade, fruto 
do insucesso de sucessivas 
mudanças e “reformas” do sis-
tema educativo, à margem das 
escolas e desvalorizando, quase 
sempre, os saberes profissionais 
dos docentes.

Este é, pois, um período difí-
cil e complexo porque a crise é 
profunda e estrutural. Apesar de 
tudo, queria deixar alguns agra-
decimentos a quem de direito.

Obrigada ao ME e ao Governo, 
por nos ter mostrado que os 

docentes portugueses não estão 
à venda, quando a 19 de Outubro 
de 2006 apresentou uma propos-
ta vergonhosa para comprar o 
seu silêncio.

Obrigada por revelar aos portu-
gueses o gigantesco abismo que 
existe entre a decisão dos gover-
nantes, tomada do esplendor dos 
seus herméticos gabinetes, e a 
vontade duma classe profissional 
crítica e reflexiva.

Obrigada pela vossa perseve-
rança em mostrar que o resulta-
do das medidas impostas para 
melhorar o sistema educativo se 
relevam não só cada vez mais 

frágeis, como cada vez mais 
deprimentes.

Obrigada porque, graças aos 
vossos esforços pela divisão da 
classe docente, esta foi capaz de 
se unir e gritar um sonoro não.

Obrigada porque, graças à 
vossa retórica, mesmo aqueles 
que ainda os olharam com bene-
volência, acabaram por condenar 
os vossos actos.

Obrigada por em momentos 
cruciais ter afirmado “perdi os 
Professores, mas ganhei a opi-
nião pública”. Ao declarar isso, 
com arrogância, perdeu toda a 
sua credibilidade.

Obrigada por terem consegui-
do o que nenhum dos governos 
que os antecederam tinham ainda 
conseguido: unir todos os sindi-
catos de professores na defesa 
dos mesmos princípios, ainda 
que esses princípios sejam dia-
metralmente opostos aos vossos.

Obrigada, por nos fazer sen-
tir, de novo, que, mesmo que as 
nossas palavras e anseios não 
sejam ouvidos, são ao menos 
pronunciadas. Os seus ecos dar-
nos-ão forças para encararmos o 
futuro.

Obrigada por nos ignorar, por 
marginalizar, identificar, demitir 

e excluir todos aqueles que se 
manifestaram ou tomaram uma 
posição contrária às vossas 
doutas opiniões. São estes com 
quem todos contamos na cons-
trução dum futuro melhor.

Obrigada porque sem vós 
não teríamos conhecido a nossa 
capacidade de mobilização. O rio 
que desaguou a 5 de Outubro de 
2006 na Avenida da Liberdade 
está pronto para galgar outras 
margens.

Obrigada por permitir que 
todos nós, profissionais deste 
país que passeiam pela rua a 
tentar parar um processo já em 

marcha de desmantelamento 
dos serviços públicos, tomemos 
consciência do que é a sensação 
de impotência. Aprendemos a 
lidar com ela e a transformá-la 
na força avassaladora que irá, aí 
sim, travar todos os vossos ímpe-
tos destruidores. 

Obrigada, finalmente, porque 
não nos ouviram e não nos leva-
ram a sério. Saibam que fostes 
ouvidos por nós e porque temos 
memória não nos esqueceremos 
das vossas palavras e actos.

Portanto, aproveitem as vos-
sas férias. Nós cá estaremos na 
volta.

Marília Azevedo
Coordenadora do SPM

Agradecimentos especiais

Obrigada por nos 
ignorar, por margi-
nalizar, identificar, 

demitir e excluir 
todos aqueles que 
se manifestaram 
ou tomaram uma 

posição contrária às 
vossas doutas opi-

niões. São estes com 
quem todos contamos 

na construção dum 
futuro melhor.
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Registo Biográfico

«Se houvesse vontade 
política, era possível dimi-
nuir muito o insucesso 
escolar, bastaria diminuir 
para 15 o número de alu-
nos por turma». Esta é 
uma das sugestões que 
Emília Zino, docente apo-
sentada, logo com um 
extraordinário currículo, 
apresenta para combater 
o insucesso escolar. Para 
além do seu percurso pro-
fissional, a nossa convida-
da revela aos leitores da 
Prof Magazine o seu pen-
samento sobre diversas 
matérias da área educati-
va. Trata-se do tal «saber 
de experiências feito».
 
Prof Magazine - Quando e 
como decidiu ser profes-
sora?

Emília Zino (E.Z.) - 
Aconteceu que me con-
tactaram para leccionar na 

Escola Industrial porque, 
quando foi lançado o Ciclo 
Preparatório, não havia pro-
fessores suficientes. Muitos 
professores contactados 
tinham como habilitações 
o Magistério Primário e 
foram óptimos professores. 
Entusiasmei-me e formei-me 
em Letras.

Prof - Refira dificuldades 
sentidas na concretização 
dessa decisão.

E.Z. - Trabalhei muito na 

preparação das aulas.

Prof - Descreva a primeira 
aula dada. Ela decorreu 
como esperava?

E.Z. - Alguns dos meus alu-
nos tinham cerca de 18 anos 
e eu 26. Foi intimidante. 
Felizmente era uma turma 
pequena.

Prof - Conte alguns episó-
dios marcantes - positiva 
e negativamente - da sua 
vida profissional.

E.Z. - Foi complicado tirar o 
curso com horário completo. 
As aulas eram ao fim-de-
semana no Centro de Apoio. 
As semanas seguiam-se às 
semanas. Não sabíamos o 
que era um fim-de-semana 
ou um feriado. 

Prof - Dos vários projectos 
escolares em que partici-

Emília Zino:

«Foi complicado tirar 
o curso com horário 
completo. As aulas 

eram ao fim-de-semana 
no Centro de Apoio. As 
semanas seguiam-se às 
semanas. Não sabíamos 

o que era um fim-de-
semana ou um feriado»

Nome: Maria Emília Prado de 
Almada Cardoso Zino
Escola onde leccionou: 
Gonçalves Zarco na Escola 
Industrial e depois no Batalhão; 
Bartolomeu Perestrelo no antigo 
Seminário Menor; Dr. Horácio 
Bento de Gouveia; Levada; 
Ilhéus quando fazia parte da 
Escola Secundária do Funchal 
e, finalmente, Galeão - São 
Roque.
Anos de serviço: 36
Habilitações Literárias: 
Licenciatura em Línguas e 
Literaturas Modernas, Variante 
Português/Inglês.
Disciplina que leccionou: 
Português e Inglês no 2º 
ciclo, Português no 3º Ciclo e 
Secundário, Português a estran-
geiros e Português e Inglês na 
Escola Britânica.

B.I.
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Registo Biográfico

pou, mencione o que mais 
prazer lhe deu.

E.Z. - No Galeão, com a 
colaboração do Centro de 
Saúde, fizemos umas acções 
de Prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
Também acompanhei finalis-
tas ao Norte de Portugal  e 
Espanha, Paris e Londres.

Prof - Que comentário 
lhe merece 
o insucesso 
escolar?

E.Z. - Se 
houvesse von-
tade política, 
era possível 
diminuir muito 
o insucesso 
escolar, bas-
taria diminuir 
para 15 o 
número de alu-
nos por turma.  

Prof - Como 
avalia a par-
ticipação dos 
pais e encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos, nas 
escolas onde leccionou?

E.Z. - Infelizmente não 
posso dizer que os pais 
se organizassem em 
Associações de Pais, ou 
colaborassem muito connos-
co espontaneamente.

Perdeu-se o dever
de estudar

Prof - aborde os "peca-
dos" e "virtudes" do siste-
ma de ensino português.
E.Z. - Perdeu-se a convicção 

de que os alunos devem 
estudar, ninguém é respon-
sabilizado. 

Prof - aponte vantagens 
e desvantagens de uma 
eventual regionalização da 
educação.

E.Z. - Não estou de acordo 
que os Conselhos Directivos 
sejam nomeados. 

Prof - assinale o papel 
que, na sua óptica, está 
reservado aos sindicatos, 
no sistema educativo.

E.Z. - Os sindicatos têm 
um papel primordial na for-
mação de professores e na 
reivindicação de melhores 
condições de trabalho.

Prof - Que sente quando 
ouve acusações públicas 
que colocam em causa 
o brio profissional dos 
docentes, como temos 
vindo a assistir nos últimos 
tempos?

E.Z. - Eu geralmente volto as 
costas. Conheço tantos pro-
fessores tão empenhados. 

Prof - Como e por que 
razão se fez sócia do 
sindicato dos Professores 
da Madeira?

E.Z. - Uma amiga  pediu- 
-me.

vida
Profissional 
Muito
gratifiCante

Prof - se 
pudesse recuar 
no tempo, vol-
taria a esco- 
lher a docência 
como activida-
de profissional?

E.Z. - Sim, com 
certeza. Tive 
uma vida profis-
sional muito gra-
tificante. Foram 

36 anos de muito trabalho. 
Fiz muitos amigos. Espero 
ter ajudado  a ver o mundo 
de uma forma diferente.

Prof - deixe uma mensa-
gem aos professores.

E.Z. - Estes ataques aos 
docentes e à função pública 
não podem durar sempre. 
Talvez um dia os profes-
sores sejam respeitados 
como na Alemanha e na 
Inglaterra. Afinal temos um 
curso universitário, estu-
dámos didáctica e fizemos 
um estágio para aprender a 
ensinar...

«Talvez um dia os professores sejam respeitados»
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Impressões

«O que hoje está a acontecer um 
pouco por todos os países desen-
volvidos é a emergência, em nome 
das finanças públicas e da com-
petição económica, de sistemas 
em que a responsabilização pela 
cobertura dos riscos sociais cabe 
cada vez mais ao indivíduo e cada 
vez menos à colectividade organi-
zada em Estados»

Florival Lança (CGTP-IN), Delegado 
dos Trabalhadores de Portugal, 

na Conferência Internacional do 
Trabalho, OIT, Genebra, Junho 200

«O Trabalho Digno é um dos 
componentes essenciais de uma 
Agenda para uma globalização 
justa»

Idem

«Para já, o congelamento das 
progressões constituiu uma ajuda 
preciosa ao controlo das des-
pesas da administração pública 
com pessoal. De acordo com as 
estimativas do próprio Governo, 
a poupança garantida com a apli-
cação desta medida foi de 140 mi-
lhões de euros em 2005 e de 400 
milhões de euros em cada um dos 
dois anos seguintes»

Público (24/05/07)

«mudanças relevantes e duradou-
ras em educação não acontecem 
num ano e projectos como os que 
estão em curso nas escolas têm 
que ser avaliados por indicadores 
mais apropriados que não são cer-
tamente os exames, instrumentos 
muito limitados e pouco adequa-
dos para a avaliação deste tipo de 
intervenções»

Associação de Professores de 
Matemática (12/06/07)

«Esta política do quero, posso e 
mando ajuda a afundar o País. 
Não garante soluções efectivas. 
Não mobiliza as pessoas. Não cria 
dinâmicas de participação social. 
Pelo contrário, provoca o descrédi-
to e a desconfiança»

Mário Nogueira, Intervir
(Maio/Junho)

«A UGT considera que este 
conceito de flexigurança poderá 
mesmo ajudar a resolver o proble-
ma da precariedade no emprego 
e que por isso poderá ser positivo 
para os trabalhadores»

Diário Económico (5/06/07)

«Os grandes bancos nacionais 

ganharam 8,7 milhões de euros 
por dia, no primeiro trimestre deste 
ano, mais 21% que em cada dia 
do mesmo trimestre de 2006, 
quando os ganhos diários foram 
de 7,1 milhões de euros»

DN (10/06/07)

«Defendo que o professor, enquan-
to profissional de Educação reflexi-
vo e crítico, não nasce: faz-se! 
Aprende com o decorrer do tempo, 
educa-se com o exercício da pro-
fissão, aperfeiçoa-se no contexto 
da sua actividade, no preceito 
Freireano, "os homens educam-
se mutuamente mediados pelo 
mundo»

Júlia Caré, Diário de Notícias 
(22/06/07)

«O mandato anterior foi pouco 
dialogante. Espero que os próxi-
mos quatro anos se caracterizem 
por um maior diálogo, sobretudo 
no que diz respeito ao Estatuto da 
Carreira Docente»

Marília Azevedo, Coordenadora do 
SPM, Diário de Notícias (19/06/07), 

a propósito do novo mandato de 
Francisco Fernandes

«O Governo socialista está a gene-
ralizar no país um clima persecutó-
rio, de intolerância, de intimidação, 
de perseguição na Administração 
Pública inadmissível em qualquer 
país democrático e assente num 
Estado democrático»

Zita Seabra (5/06/07)

«Se o Governo do PS e o primeiro-
-ministro consideram que governar 
é calar, que maioria absoluta é 
mandato para abusar do poder 
face aos cidadãos, que o poder 
está na ameaça e que a força resi-
de no medo, enganam-se»

Idem

«O valor das pensões em Portugal 
deverá descer, em média, mais de 
30 por cento face às expectativas 
iniciais dos portugueses antes 
do governo iniciar a reforma da 
Segurança Social, revela um estu-
do da OCDE»

Diário (8/06/07) 

«A democracia enfraquece sem um 
sindicalismo reinvidicativo»

Carvalho da Silva,
Secretário-Geral da CGTP-IN, 

Diário Digital (13/07/07)

(Ex)citações

Todos os dias somos confrontados com 
notícias terríveis, que nos levam a concluir 
que, hoje, ser trabalhador em Portugal é 
o mesmo que ser criminoso. O Governo 
da República, na sua fúria reformista neo-
liberal, num dia diz que tem estudos que 
recomendam a diminuição do número de 
dias de férias e a alteração da fórmula de 
cálculo do respectivo subsídio. Noutro 
dia, defende a flexigurança como sendo 
um instrumento eficaz para modernizar as 
relações laborais, mesmo sabendo que 
a Segurança Social, em Portugal, não 
garante a protecção mínima a quem é 
despedido. Noutras ocasiões, apresenta 
estudos que recomendam a alteração da 
fórmula de cálculo das pensões, que, no 
essencial, visam diminuir a responsabili-
dade do Estado em relação aos futuros 
reformados. Pior, ainda, quando nos 
chegam informações que revelam a insen-
sibilidade e ingratidão da Caixa Geral de 
Aposentações, quando obriga professores 
com doenças terminais a trabalharem até 
à morte.

Qual foi, ao fim e ao cabo, o crime 
cometido pelos trabalhadores? Por acaso, 
são eles os responsáveis pelo estado em 
que se encontram as finanças públicas? 
Foram eles que esbanjaram os sucessivos 
orçamentos de Estado? Não. Eles são 
simplesmente o “bode expiatório” estra-
tegicamente escolhido por Sócrates, o 
Blair portugês, para mais facilmente fazer 
passar as teses neoliberais, as quais não 
convivem bem com trabalhadores e orga-
nizações sindicais actuantes e exigentes. 
Daí a tentação governamental de limitar a 
acção dos sindicatos e a intensificação de 
práticas pouco democráticas, como a per-
seguição aos que pensam de forma dife-
rente e a sua substituição por “comissários 
políticos”, na Administração Pública.

Pergunta-se então: não é o trabalho que 
dignifica o homem? É, com certeza. O pro-
blema é que os patrões e os governantes 
deste país acham que essa dignificação 
deve rimar com escravidão, servidão e 
bajulação. E o pior é que há ainda muita 
gente com vocação de escravo, justifican-
do-se com o discurso fatalista da inevitabi-
lidade destas medidas. Isso é submissão, 
demissão e falta de carácter. O momento 
não é de rendição mas de resistência cívi-
ca porque a história é cíclica e Sócrates 
e o seu Governo um dia sairão de cena 
enquanto os trabalhadores e os sindicatos 
continuarão...

Apontamentos
A resistência 
cívica

João Sousa
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Acção Sindical

No seu habitual 
balanço ao ano lec-
tivo, o Sindicato dos 
Professores da Madeira 
promoveu, no passado 
dia 14, uma conferência 
de imprensa, onde apelou 
à aplicação do anterior 
Estatuto da Carreira 
Docente, como solução 
para o impasse em 
que se encontra o ECD 
Regional. Reproduzimos, 
na íntegra, o documento 
apresentado aos jorna-
listas.

«O ano lectivo 2006/07 
está no fim. Impõe-se, 
pois, um Balanço final.

Assim, o Sindicato dos 
Professores da Madeira 
(SPM) faz o seguinte 
balanço deste ano lectivo:

A exemplo do anterior, 
este ano ficou marcado 
pela contestação e, conse-
quente, instabilidade nos 
estabelecimentos de edu-
cação e ensino, resultante 
da imposição à classe 
docente de um Estatuto 
de Carreira Docente (ECD) 
que desvaloriza o exer-
cício desta actividade 
profissional e compromete 
seriamente a qualidade da 
educação em Portugal.

Os docentes que exer-
cem funções na Madeira 
tiveram que enfrentar, para 
além desse problema, as 
contradições do poder 
regional, em relação a esta 
matéria. Importa lembrar 
que, em Janeiro de 2007, 
aquando da publicação 
do ECD do Ministério da 
Educação, fomos “agra-
davelmente” surpreen-
didos pelo facto deste 
diploma não se aplicar à 
RAM. Esta omissão gerou 
enorme entusiasmo na 
classe docente regional, 
já que eram públicas as 
manifestações de apoio à 
sua luta por parte de res-

ponsáveis governamentais 
madeirenses. Porém, essas 
expectativas rapidamente 
foram defraudadas com a 
publicação do ofício circu-
lar n.º 1/2007, da Direcção 
Regional de Administração 
Educativa, que fez aplicar 
na Madeira grande parte 
do conteúdo do decreto-lei 
n.º 15/2007, o tal contes-
tado ECD do Governo da 
República. Esta medida 
foi então justificada com 
a necessidade de se evi-
tar um vazio legal, até 
ser aprovado um ECD 
Regional, que foi apresen-
tado em duas versões e 
que, devido à demissão 
do Governo Regional da 
Madeira, não foi nem será 
discutido e aprovado a 
tempo de entrar em vigor 
no próximo ano lectivo. 
Para obviar a esse atraso, 
a Secretaria Regional de 
Educação e Cultura pre-
para-se para publicar um 
Despacho, pois ao SPM foi 
solicitado parecer sobre o 
mesmo, em que fará apli-

car à RAM horários sema-
nais do pessoal docente 
nos mesmos moldes do 
ECD ministerial.

Perante esta situação 
de grave instabilidade, de 
enormes incertezas relati-
vamente à data de entrada 
em vigor na RAM de um 
ECD Regional – o próprio 
secretário da Educação 
e Cultura tem vindo a 
queixar-se sucessivamente 
das competências exclu-
sivas da Assembleia da 
República – e de soluções 
legislativas de duvidosa 
legalidade, o Sindicato dos 
Professores da Madeira 
defende que se continue 
a aplicar, entretanto, à 
classe docente que exerce 
funções na RAM, as nor-
mas constantes do ECD 
aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 139-A/90, com as 
alterações que lhe foram 
introduzidas pelo Dec.-
Lei n.º 1/98, ou seja, o 
estatuto que a Ministra 
da Educação revogou no 
Continente com a entrada 

em vigor do novo diploma, 
mas que não foi revogado 
nas ilhas. Esta solução é 
a garantia da segurança, 
da estabilidade e da dig-
nificação da actividade 
docente. Haja, pois, vonta-
de política e coerência. 

Este ano lectivo fica 
também marcado pelo 
aumento do desemprego 
na classe docente na RAM 
e pela interminável ofensiva 
do Governo da República 
contra os funcionários 
públicos, cujo diploma 
sobre vinculação, carreiras 
e remunerações é apenas 
o exemplo mais recente.

Ao nível da organi-
zação sindical, gos-
taríamos de relevar a 
adesão do Sindicato dos 
Professores da Madeira à 
Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses 
– Intersindical Nacional 
(CGTP-IN), pois trata-se de 
uma decisão histórica, que 
ficará registada nos anais 
deste sindicato com quase 
trinta anos de vida.»

SPM defende aplicação 
de estatuto anterior

Enquanto não há ECD Regional

A luta por um ECD justo e valorizado foi uma constante no ano lectivo 2006/07.
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Acção Sindical

Calheta
C. Lobos
Funchal
Machico

Ponta do Sol
Porto do Moniz

Porto Santo
Ribeira Brava
São Vicente
Santa Cruz

Santana

86
195
794
194
74
19
47
128
48
158
45

71,07%
56,85%
41,43%
42,39%
73,27%
82,61%
90,38%
68,09%
67,61%
62,45%
60,00%

28,93%
43,15%
58,69%
27,61%
26,73%
17,39%
9,62%
31,91%
32,39%
38,55%
40,00%

77
175
599
172
63
18
35

106
36

129
38

89,53%
89,74%
75,44%
88,66%
85,14%
94,74%
74,47%
82,81%
75,00%
81,65%
84,44%

7
16

161
20
3
1

12
19
11
26
6

8,14%
8,21%

20,28%
10,31%
4,05%
5,26%

25,53%
14,84%
22,92%
16,46%
13,33%

2
3

28
2
5
0
0
2
0
1
1

0
1
3
0
3
0
0
1
1
2
0

2,33%
2,05%
3,90%
1,03%

10,81%
0,00%
0,00%
2,34%
2,08%
1,90%
2,22%

RAM

Total geral

Nº Votantes

1.788

% Votantes

51,09%

% Abstenc.

48,08%

SIM

1.448

% SIM

80,98%

NÃO

282

% NÃO

15,77%

Brancos

44

Nulos

11

% B+N

3,08%

ADESÃO À CGTP-IN • Resultados Globais

Mais de 80% dos 
sócios do SPM que par-
ticiparam na Consulta 
Directa dos dias 4, 5 e 
6 Junho disseram «Sim» 
à adesão do seu sindi-
cato à Confederação 
Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – 
Intersindical Nacional 
(CGTP-IN). Apenas cerca 
de 16% votaram «Não». 
Participaram neste acto 
mais de 50% dos sócios 
do SPM.

Em comunicado de 
imprensa, a Direcção do 
sindicato congratulou-
-se com os resultados 
obtidos, considerando a 
decisão dos sócios «um 
momento alto na História 
do SPM, sinal da maturi-
dade de uma organização 
que conta com quase 30 
anos de luta pelos docen-
tes e pelo sistema educa-
tivo da Madeira». 

Adianta ainda o referi-
do texto que «a decisão 

inequívoca dos nossos 
sócios mostra que os 
professores e educado-
res madeirenses estão 
conscientes da importân-
cia do fortalecimento da 
intervenção sindical num 
quadro social, político, 
económico e ideológico 
cada vez mais difícil para 
os trabalhadores e mani-
festam o seu apoio a um 
sindicalismo reivindicativo 
e proponente que identifi-
ca a acção dos sindicatos 

filiados na CGTP-IN».
Segundo o que foi 

possível apurar junto da 
Direcção do SPM, até 
Janeiro do próximo ano, 
será desencadeado o 
processo de adesão na 
maior central de trabalha-
dores portugueses, o qual 
inclui o pedido formal de 
filiação na CGTP-IN e, por 
fim, a assinatura de um 
protocolo que regulará os 
montantes da quotização 
a pagar.

SPM adere à CGTP-IN
Consulta Directa aos Sócios
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No próximo ano lectivo, três escolas 
da Região integrarão a experiência pilo-
to de aplicação dos recursos técnico 
pedagógicos elaborados no decurso 
da Acção 2 deste Projecto coordenado 
pela CGTP-IN. O protocolo assinado 
com a Secretaria Regional de Educação 
e Cultura (SREC) abre as portas ao 
Projecto Equal – Agir para a Igualdade.

 Ao assumir como objectivos funda-
mentais a sensibilização, mobilização e 
envolvimento dos agentes determinantes 
na efectivação da igualdade entre homens 
e mulheres, o desafio lançado à CGTP 
pelo Gabinete Nacional do Equal em 
fazer a experimentação dos módulos de 
Igualdade em escolas foi imediatamen-
te aceite com entusiasmo pela Fenprof. 
Assim, a Comissão de Igualdade entre 
Mulheres e Homens da Federação procu-
rou saber junto dos dirigentes de cada um 
dos seus sindicatos quais as escolas que 
estavam disponíveis para aceitar integrar 
este projecto no âmbito da acções para 
o próximo ano escolar. A receptividade 
foi muito grande, tendo em conta, por um 
lado, a importância da temática e, por 
outro, o facto de vir ao encontro de outros 
projectos que, ainda de natureza diferente, 
as escolas estavam a desenvolver ou já 
tinham concluído.

Deste modo, no todo nacional, catorze 
escolas aderiram. Na nossa Região e logo 
após esta fase de consulta, solicitámos 
uma reunião à Secretaria Regional de 
Educação e Cultura (SREC) que manifes-
tou também, de imediato, interesse pelo 
projecto. Deste interesse nasceu um pro-
tocolo de parceria estabelecido entre a 
SREC e a CGTP-IN.

As escolas da Região associadas à 
experiência piloto serão as Escolas Básica 
do 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal  e da Torre 
e a Escola Básica e Secundária da Ponta 
do Sol.

A primeira reunião de parceria já teve 
lugar em Lisboa na sede da CGTP-IN, no 
dia  4 de Julho e contou com a presença 
de todos os parceiros envolvidos, tendo 
estado em representação regional da 
Fenprof, a professora Laíz  Vieira, dirigente 
sindical do SPM, e da parte da SREC, a 
Dra Ângela Borges. Neste primeiro encon-
tro, foram discutidos e acordados os 
aspectos estruturais do projecto, cabendo 
agora a cada equipa regional desenvolver 
as acções que melhor se adequam a cada 
realidade e contexto local.

SREC assina protocolo 
com CGTP-IN

Projecto Equal – Agir para a Igualdade

Protocolo com SREC estende Projecto Equal a três escolas da RAM.
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Não acredito no que estamos todos a fazer às “nos-
sas” crianças, aos adultos de amanhã.

Todos, porque o Ministério e a SRE fazem as leis e 
os professores cumprem-nas e ignoram o conceito do 
certo e do errado, para além de que vão contra o que 
aprenderam na Universidade. E que dizer da sociedade 
em geral que não reflecte e é pouco interventiva?

Neste momento, em Educação tudo me preocupa...
Hoje, o que me impressiona mais é a passividade ou 

desresponsabilização por parte dos Pais.
Não bastando um ano lectivo fora do seu ambiente 

familiar muitas horas seguidas, as crianças em idade 
pré-escolar são ainda obrigadas a frequentar a escola no 
mês de Julho.

A SREC quer resolver um problema social, que se 
prende com a ausência das muitas mães que trabalham, 
saturando as crianças de escola.

Sabemos que a solução para esses problemas seria 
a criação de OTL (Ocupação de Tempos Livres), o que 
sairia muito mais caro.

Posto isto, as crianças frequentaram as “Escolas a 
Tempo Inteiro” - 10 horas diárias - horário condicionado 
pelo transporte nas carrinhas.

Este horário não é grave só em Julho, mas durante 
todo o ano. Nenhum adulto consegue produzir efi-
cazmente 8 horas de trabalho diário, andamos todos 
estressados tomando calmantes... e estamos a obrigar 
as nossas crianças a estarem na escola 10 horas diárias. 
Isto é impensável. E esperam sucesso!?...

Está comprovado que qualquer ser humano neces-
sita de 1 mês para se adaptar ao descanso e mais um 

mês para descansar para que tenha boa produtividade 
(sobrecarreguem os adultos e libertem as crianças). 
Não é à toa que existem as pausas lectivas. Estas não 
servem para os professores descansarem. Servem para 
as crianças assimilarem os conteúdos, consolidarem 
competências e adquirirem outro tipo de experiências, 
regressando com mais prazer à escola. Esse interregno 
é utilizado para planificar, organizar, reformular, estudar, 
avaliar, etc. toda a acção educativa. 

É necessário dar condições para haver rigor científico 
no trabalho.

Contudo, na nossa perspectiva, o mais grave é a 
imposição da frequência do mês de Julho sem explicar 
os prós e os contras aos encarregados de educação, 
quando ainda existem tantas mães que não trabalham 
fora de casa, avós, tias, etc... que poderiam cuidar 
das crianças durante este mês. Se não houver outra 
alternativa, a escola só deveria funcionar para apoiar 
as mães que não têm qualquer apoio familiar para as 
suas crianças. É urgente que se faça compreender aos 
encarregados de educação em geral a importância da 
permanência dos seus filhos com as famílias para além 
de que as crianças precisam de repousar física e psico-
logicamente do seu ambiente escolar.

Se a questão é vitimar os educadores, então não use-
mos métodos contraproducentes para tal.

Não vêem quantos problemas de comportamento, 
insucesso escolar e adultos mal formados daqui advêm?

Que sociedade queremos construir?
                                                                                                                       

A Coordenação do Pré-Escolar

Vamos todos “enjaular”
as crianças nas escolas

Pré-Escolar
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Neste final de ano importa fazer o balanço de um 
ano que se revelou complicado e difícil, muito por culpa 
de um governo central com fortes e preocupantes 
tiques de ditador. 

A nível nacional arrancou a experiência de Escola 
a Tempo Inteiro e já foi feito  o primeiro balanço por 
várias entidades, entre elas o Ministério da Educação 
e a ESE de Coimbra. Após uma breve leitura e tendo 
em atenção as recomendações dos dois estudos 
acima referidos (que estão em uníssono com as críti-
cas apontadas pelos diversos Sindicatos da Fenprof), 
facilmente, chegamos à conclusão de que a “criação” 
deste modelo foi feita de forma atabalhoada e arredada 
da participação dos professores. Em nenhum momento 
se procurou ou se pretendeu fazer um estudo sério e 
ponderado de uma realidade já existente e com resulta-
dos já divulgados. Só desta forma se teria evitado erros 
crassos que extravasam e muito as falhas já detecta-
das no modelo regional. 

A escola a tempo inteiro veio para ficar e só uma 
revolução com uma matriz de valorização do papel 
das famílias é que a poderia tornar desnecessária. 
No entanto, o mundo continua a girar e a gerar em 
sentido contrário e, como tal, torna-a absolutamente 
necessária. 

Sabemos também que esta escola torna realidade a 
empregabilidade docente. Reconhecemos que ajuda a 
favorecer a igualdade de acesso através da oferta de 
actividades que promovem conhecimentos e compe-
tências em  diversas áreas, sendo que as tecnologias 
de informação e comunicação devem ser o melhor dos 
exemplos. 

No entanto, ainda há muito caminho a trilhar e o 
mais difícil está ainda por fazer. Continuamos a lutar 
por um regime de turno único, com as aulas reservadas 
ao turno da manhã. Conhecemos todas as conside-
rações teóricas sobre as consequências/riscos que 
esta viragem pode significar. Há inclusive textos pro-
duzidos sobre este assunto.

Continuamos a considerar que esta experiência 
merece ser feita. Não queremos beneficiar  nenhum 
professor em especial. Queremos o bem dos nos-
sos alunos e é por eles que vale a pena tentar. Se os 
professores entendem que devem servir a escola e 
não servir-se da escola, o turno que têm não será tão 
importante quanto será ter alunos mais felizes, menos 
cansados e com melhor rendimento escolar. Afinal é o 
que queremos para os nossos filhos!

Ana Magalhães (Coordenadora do 1.º Ciclo)

Olhar para trás, seguindo em frente
1.º Ciclo
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2º, 3º Ciclos e Secundário

Por uma resposta pedagógica
Estatuto Disciplinar do Aluno

Mais uma vez o Governo pega no Estatuto 
Disciplinar do Aluno do Ensino Básico e Secundário 
para o rever e alterar.

A realidade no contexto escola tem mudado de 
forma dramática. Hoje, os professores e os edu-
cadores (porque os problemas graves de natureza 
disciplinar registam-se cada vez mais cedo) depa-
ram-se com situações de violência e indisciplina 
cada vez mais complexas a que sentem não poder 
responder com eficácia.

Urge, de facto, capacitar as escolas com recur-
sos materiais, técnicos e humanos para possibilitar 
a todos os responsáveis de cada comunidade esco-
lar (docentes, não docentes, pais) uma intervenção 
a favor dos jovens e crianças que manifestam 
problemas e da comunidade em geral. Passa esta 
situação pelo Estatuto Disciplinar? Também, mas 
soluções por ele apresentadas são só uma parte 
da resposta possível. A par das alterações sempre 
discutíveis introduzidas agora pelo actual Governo 

(vide parecer da Fenprof na página do SPM), os 
professores e educadores reclamam, há anos, a 
instituição de parcerias e a formação de equipas 
multidisciplinares que, depois da resposta de natu-
reza pedagógica, possam dar continuidade a uma 
intervenção e a um apoio que ultrapassam na maior 
parte dos casos os muros físicos do espaço escolar 
e as suas competências.

Estas respostas que designamos por pedagó-
gicas são a marca de autonomia e autoridade do 
docente, logo há que criar condições para o seu 
exercício, que passam, entre outros aspectos, pelo 
reforço das competências do director de turma e do 
conselho de turma.

Pelo que a posição assumida em parecer pela 
Fenprof enuncia a visão equilibrada necessária a 
um diploma desta natureza.

Isabel Cardoso

(Coordenadora do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário)
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Ensino Especial

Subsídio de especialização

O subsídio de especialização é uma gratificação 
atribuída a todos os docentes especializados que 
se encontram em exercício efectivo de funções com 
crianças e jovens com NEE. Com a publicação do 
Decreto-Lei nº 15/2007 (novo ECD que, até ver não 
se aplica aos docentes em exercício de funções na 
RAM) é revogado o Decreto-Lei 232/87 que criara 
este subsídio.  

A nível nacional gera-se grande polémica, não 
apenas pela suspensão, em si, mas também porque 
a sua aplicação efectiva só abrangeu alguns docen-
tes, consoante a Direcção Regional onde lecciona-
vam. Uma situação que ainda continua por resolver.

Em relação à realidade madeirense, o subsídio 
também foi suspenso a todos os docentes especia-
lizados a partir da revogação do Decreto-Lei 232/87. 
Situação que não deixa de ser caricata atendendo 
a que o Decreto-Lei 15/2007 não se aplica à região. 
O Ofício Circular 1/2007 de 25 de Janeiro, da DRAE, 
refere mesmo: «A aplicação deste documento à 
RAM encontra-se em fase de análise (...)».

Em reunião havida no dia 13 de Abril de 2007, o 
SPM considerou incorrecta a decisão da DREER por 
duas razões fundamentais: (1) Não existia uma base 
legal para a sua suspensão; (2) O SPM sabia já que 

era intenção do Ministério da Educação vir a repris-
tinar a revogação do Decreto-Lei nº232/87 o que 
significava, na prática, que ele se manteria em vigor, 
o que veio a acontecer a 22 de Maio com a publi-
cação do Decreto-Lei nº 200/2007 (Regime do pri-
meiro concurso de acesso à categoria de Professor 
Titular).

 Depois de ter aguardado uma proposta de reso-
lução para esta irregularidade, o SPM contactou a 
DREER no dia 25 de Maio, tendo então a Directora 
Regional assumido o compromisso de retomar o 
pagamento dos subsídios de especialização, com os 
devidos retroactivos, já no mês de Junho. 

O SPM regista com agrado o desfecho desta 
situação, mas não pode deixar de chamar a atenção 
de todos os docentes para a fragilidade do momento 
político-sindical e para a apreensão que nos estão a 
causar algumas situações que se avizinham no siste-
ma educativo. A preparação do novo enquadramen-
to nacional da Educação Especial que nos remete 
para um quadro de exclusão e de discriminação 
assustador é uma delas e, como tal, deve e tem que 
merecer de todos nós o mais veemente protesto.

Helena Paula Freitas (Coordenadora do Ensino Especial)
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Formação Profissional

Prestigiar o ensino profissional

Pressupostos:
• Metade da população portuguesa entre os 18 

e os 25 anos não concluiu o 3° ciclo e presente-
mente não está a estudar.

• As reformas curriculares não têm conseguido 
combater o insucesso e abandono escolar.

• As tentativas feitas ao longo dos últimos 10 
anos para combater o insucesso no 3° Ciclo e 
Secundário não têm obtido resultados positivos.

Questionamos então o efeito de tantas refor-
mas. Os objectivos pretendidos nas diferentes 
mudanças feitas ao longo dos tempos não surtiram 
o efeito pretendido. As reformas curriculares não 
têm sido suficientemente apelativas e cativantes. 
O insucesso e o abandono escolar continuam no 
século XXI.

É urgente colocar ao dispor dos alunos as várias 
opções de ensino: o ensino regular e os cursos 
alternativos (tecnológicos e profissionais).

Enquanto a função do Ensino Regular é uma 
formação genérica, canalizada para o prossegui-
mento de estudos, já os cursos alternativos visam 
uma formação tecnológica ou especializada de 

nível médio ou superior e tem como objectivo 
fundamental a qualificação através de formação 
e certificação dos cursos. Só assim poderão se 
reconhecidos pela sociedade. Para tal é necessá-
rio e premente dar uma identidade própria às qua-
lificações profissionais dos alunos.

E não será difícil implementar este sistema, uma 
vez que existe um quadro comunitário de apoio 
para o ensino profissional que não deve ser des-
perdiçado pelo ensino público.

A ter em conta esta filosofia de diferenciação 
curricular, caem por terra as rotinas instituciona-
lizadas de um Ensino tradicional. A disfunção do 
Ensino português tem criado problemas de des-
igualdade de formação nos jovens. A sociedade 
não valoriza porque não acredita.

E o benefício da dúvida nunca poderá ser atri-
buído ao Ensino Profissional porque neste confia-
mos seriamente. São portas abertas com boas saí-
das ao mundo do trabalho e de realização pessoal, 
com futuro garantido.

José Diogo (Coordenador da Formação Profissional)

Cursos tecnológicos e profissionais recuperam o espírito das escolas industriais e comerciais.
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Do programa de actividades do 
Departamento de Professores Aposentados 
do SPM fazia parte comemorar-se o Dia 
Internacional da Música, a 21 de 
Junho, e pensou-se logo em Fernando 
Lopes-Graça, cujo centenário de nasci-
mento se celebra neste ano de 2007.

Ao contrário do que é habitual, 
desta vez, não se concretizaram os 
pedidos de colaboração nas diferentes 
celebrações. Não por uma questão de 
má-vontade, tudo menos isso, mas 
por contratempos vários, relacionados 
com a agenda dos nossos contactos. 
O certo é que se aproximava a data do 
evento e nada de conferencista.

O mais fácil e imediato seria desistir. 
Explicar a situação e pronto. Como era de cer-
teza o que eu faria.

Mas, para prazer de todos, a Adília resolveu 
meter “pés ao caminho”. Como é extremamen 

te organizada, de cabeça bem arrumada, de 
exposição fácil e sem “rodriguinhos”, estudou 
o autor, ilustrou com o “power point” e propor-

cionou aos sortudos assistentes uma 
tarde excelente em que se aprendeu 
e usufruiu da obra de um dos nossos 
melhores músicos.

O Grupo Coral do nosso 
Departamento pontilhou os capítulos 
da conferência, cantando trechos das 
canções Heróicas, e saiu-se muito 
bem. Parabéns ao coro e à Tina!

Se tivéssemos tido alguém ligado à 
música, certamente que a conferência 
seria diferente. Mas atrevo-me a dizer 

que melhor não era, juro.
Foi um belo remate das actividades culturais 

do nosso Departamento.
A Adília foi inesquecível. Que inveja!

Amélia Carreira

Este será, provavelmente, o último número do Papo Pró Ar 
antes do recomeço do ano lectivo.

A dispersão começou.
Ouve-se muito falar em viagens, a muito sítio. E ouve-se 

também falar em quem fica por cá porque a família vem pas-
sar aqui as férias. Tudo coisas boas.

Para todos, o máximo proveito das opções escolhidas.

Até breve!

Dia Dia DDa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa Músicaa MúsicaDa MúsicaDDa MúsicaD
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Localizada na vizinhança da Igreja 
de São Gonçalo, trata-se de uma 
pequena fracção da Rua Conde 
Carvalhal outrora designada nos 
serviços do Instituto Cadastral por 
Estrada Nacional l0l. Foi desde sem-
pre a única saída Leste do Funchal 
até que surgiram o Aeroporto e os 
seus audaciosos acessos. Era ela 
que nos levava para o Caniço, Gaula, 
Santa Cruz, Machico, Caniçal etc. 
etc.

De piso empedrado, foi durante 
muito tempo de uso pedonal, pois os 
carros eram muito poucos.

Por ela passavam as pessoas de 
e para os seus trabalhos na cidade; 
passava a criançada das escolas 
em grande alvoroço e entusiasmo, 
brincando com as suas improvisadas 
bolas de trapo; passavam os que iam 
à venda ou à pastelaria, os que iam 
ao Posto Médico, à distribuição do 
correio, ao barbeiro, à Missa, cate-
quese e novenas. Pessoas com ces-
tos à cabeça, canastras nas mãos, 
trouxas às costas, enfim, os seus 
arranjos consoante os seus afazeres e 
cujo porta-bagagens era o seu corpo. 

Passavam também os funerais, 
pois nesse tempo morria-se em casa 
e os cortejos fúnebres seguiam a 
pé. O caixão ia num esquife levado 
em ombros por quatro homens. À 
frente, o Padre e o sacristão com 
um Crucifixo num braçado e, atrás, 
os familiares e amigos, soluçando a 
perda do ente querido. Mais tarde, 
veio o carro mortuário, luxo só para 
o defunto mais o Padre e o sacristão. 
Os enlutados seguiam igualmente a 
pé. 

Lembro-me também de ver pas-
sar na minha rua os romeiros para 
a Festa do Livramento no Caniço, 
arraial muito concorrido com romarias 
de toda a Ilha. Iam cantando em des-
pique e bailando ao som dos mache-
tes. Para esse arraial passavam 
também os homens, levando em 
mãos o Fogo de Artificio com formas 
de bonecos e de rodas manhosas. 
Iam também em grupos cantando e 
lançando foguetes.

Lembro também da passagem 
de procissões: a do Padroeiro 
São Gonçalo e a do Santíssimo 
Sacramento. Parece que estou a ver 
a minha mãe, e as outras vizinhas 
faziam igual, a estender colchas nas 
varandas e a escolher os cântaros 
de begónias, de avencas e de fetos, 
os mais fartos e mais viçosos, para 
enfeitar os degraus da nossa escada-
ria e assim dar um ar mais solene na 

passagem da Procissão. 
Falando em procissões, é imper-

doável que eu esqueça a passagem 
da Imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima, quando veio 
à Madeira e que obrigatoriamente 
passou na minha rua. O carro que a 
transportava era todo LUZ. Passou 
devagarinho para se ver bem! Tantas 
velas! Tantas flores! Tantos Avés! 
Muita emoção! Quantas preces subi-
ram ao Céu naquele pedacinho de 
noite!

Recordo também do quanto nos 
divertíamos, quando passava a tropa. 
Eram os soldados a marchar e con-
hecíamos bem o tascanhar ruidoso 
de toda aquela parafrenália: as botas 
feias, barulhentas e, com certeza, 

desconfortáveis, mais as ferraduras 
de cavalos e burros de carga com 
materiais e mantimentos sobre os 
lombos e, ainda, as ruidosas lagartas 
que faziam deslocar os tanques. Os 
jovens magalas sequiosos e com os 
cantis vazios nas mãos imploravam 
que os enchêssemos para suporta-
rem a sede naquela caminhada que 
diziam ser por vezes até à Cancela, 
outras ao Caniçal, onde acampavam 
e faziam exercício. Era o tempo da 2.ª 
Grande Guerra e, embora não estan-
do activos na guerra, precisavam 
mesmo assim de treinos e marchas 
rigorosas.

Pessoas bem típicas desta fregue-
sia desfilaram assiduamente na minha 
rua: 

- O padeiro, com a sua roupa 
branca, trazia um grande cesto com o 
pão às costas;

- O leiteiro vinha do Caniço, logo 
pela frescura da manhã, com o seu 
cajado ao ombro, carregando pesa-
das vasilhas de leite e, chocalhando, 
vinham as vasilhinhas de diferentes 
tamanhos conforme a medida que 
representavam. Na outra mão, trazia 
um bordão que além de o apoiar no 
seu caminhar dançante também o 
ajudava a suportar o cajado, manten-
do-o em equilíbrio, enquanto embor-
cava as vasilhas para medir e vender 
o leite.

E o homem do peixe? Anunciava-
-se com o seu pregão: «Peixe, cava-
las! Peixe, chicharros!» As donas de 
casa afluíam aos seus quintais para 
ver o aspecto, o tamanho, consta-
tar da sua frescura e ver se o preço 
convinha. "O Carroça", era esta a 
sua alcunha, descansava o cajado e 
baixava as canastras com o peixe. 
Umas vezes havia negócio, outras 
não. Quando não servia, lá se desen-
rascava uma cebolada para acompan-
har o milho. Havia que decidir e des-
pachar, pois aproximava-se a hora do 
almoço ficar pronto para ser arrumado 
na cesta e encaminhado para os 
homens que trabalhavam na cidade.

E aqui tenho que mencionar tam-
bém como actores neste palco que 

"A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA""A MINHA RUA"
Iniciamos a publicação de um conjunto de textos, em prosa e verso, produzidos pelas alunas

do “Circulo de Leitura e Escrita” à volta do tema “A minha rua”.
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Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a Visita Guiada a mmmmmmmmmmmaaaaaaaaamammammammam CCCCaCaaCaaCaaCa hihihihihihihihihihihihiCCCCooooooooooo
Manhã chuvosa e atribulada a de 6ª feira, dia 8 de 

Junho, quando nos deslocámos a Machico com o fim 
de visitarmos o “Solar do Ribeirinho” e a “Capela de S. 
Roque”.

Chegamos pontualmente ao Aqueduto, local de encon-
tro com os responsáveis pela visita 
- as Professoras Isabel e Celeste, da 
Archais.

Feita uma breve alusão histórica ao 
Aqueduto, situado na zona antiga da 
cidade, edificado em cantaria verme-
lha da Região e pedra argamassada, 
construído no séc. XIX com o fim de 
transportar água para o antigo eng-
enho, caminhámos rumo ao “Solar do 
Ribeirinho”.

Datado de fins do séc. XVII, princí-
pios do séc. XVIII, mantém as paredes 
originais e janelas de guilhotina, sendo 
a torre uma outra das características 
desta casa senhorial.

A primeira intervenção arqueológica 
data de Julho de 1998 e aí se encon-
trou um numeroso espólio arqueológico dos sécs. XVI a 
XIX.

Só nos foi possível ver o exterior devido à ausência 
inexplicável da funcionária de serviço…

Após algum tempo de espera, lá partimos rumo à 
“Capela de São Roque”, na esperança de concretizarmos 
um dos nossos objectivos – admirar os painéis de azulejo 
(séc. XVIII) e a Capela-mor em talha dourada.

Esta Capela foi construída em 1739, substituindo a 
capela primitiva, do séc. XV, dedicada a 
S. Roque, em agradecimento pela cura 
de doentes com peste.

Para nosso espanto e descontenta-
mento e, após algum tempo de espera, 
fomos informados que a senhora res-
ponsável pela chave adoecera…

Ficámo-nos novamente pelo exterior. 
Como prémio de consolação visitámos 
o “Núcleo Museológico”, no edifício da 
Junta de Freguesia, onde observámos 
alguns objectos e estruturas arqueoló-
gicas (séc. XV a séc. XIX), identificados 
durante os trabalhos de recuperação 
do edifício.

Aceitando o pedido de desculpa das 
responsáveis da Archais, regressámos 
ao Funchal, com uma sensação de 

frustração por uma visita não conseguida.

Vitória Gonçalves

era a minha rua uma categoria de 
profissionais conhecida por "Mulheres 
das cestas". Esta profissão já está 
extinta, há muitos anos!

Eram mulheres de força, rudes e 
descalças.

Do seu currículo constava a arte 
de encavalitar as cestas de vimes que 
continham os almoços preparados 
com esmero pelas donas de casa, 
muito aconchegadinhos, pois nos tra-
balhos não havia micro-ondas e era 
gostoso se a comidinha se mantives-
se quentinha. Bem presas com bar-
bantes, eram engaioladas umas sobre 
as outras e encaixadas em cima da 
cabeça, por sua vez, protegida por 
uma sogra de pano feita a seu modo 
e à sua medida. As mulheres seguiam 
a pé com aquela carga à cabeça até 
à cidade, onde as distribuíam pelos 
seus destinatários nas diferentes 

oficinas ou outros locais de trabalho. 
Depois do almoço, recolhiam-nas já 
um pouco mais leves e regressavam 
para as devolver nas residências. Não 
havia os take away nem os restauran-
tes com as refeições ligeiras. Muito 
menos o automóvel para vir a casa 
almoçar.

No Palco que era a minha rua, 
tudo mudou com o passar dos anos.

Veio o alcatrão e o aparato das 
máquinas, dos fogareiros que o derre-
tiam e dos pesadíssimos cilindros que 
o calcavam. Dava gosto ver o brilho 
quente e negro da rua alcatroada. 

Gradualmente foi aumentando 
o número de carros: as primeiras 
abelhinhas, os transportes públicos 
deselegantes com bico para conter o 
motor, depois o espanto que causa-
ram os primeiros carros sem bico, os 
carros de carga, as furgonetas, etc. 

etc., até aos mais sofisticados carros 
de Rali, cujas primeiras provas por ali 
também passaram.

Por este Palco passou o progres-
so, a velocidade e, consequente-
mente, os acidentes. A Plateia muito 
interactiva participou em tudo: gozou, 
divertiu-se, riu, cantou, chorou, rezou 
e também acudiu aos feridos, quando 
os houve. Água para os que desmaia-
vam, folhas de laranjeira para dar 
ânimo com o seu perfume, um lenço 
para conter sangue e um telefonema 
a requisitar uma ambulância!

Deixei de ser espectadora na 
Plateia do nosso quintal, mas no 
Palco continua a vida em desfile.

Na minha memória permanece 
todo um passado mergulhado numa 
doce saudade.

Severiana Pinto

olaboração da olaboração da aaaaaaarraraara CChaishaishaishaishaishaishais

A minha rua foi um palco por onde magicamente passou 
o progresso num desfile de pessoas, máquinas e acon-
tecimentos; e a varanda da nossa casa foi a plateia mais 
animada que eu conheci em toda a minha vida.
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Deparei-me com este título sugestivo numa 
das brochuras divulgadas pela Câmara Municipal 
do Porto Santo, encimado por “FESTAS DO 
CONCELHO”, que decorreram entre 14 e 24 de 
Junho.

Um grupo de 35 elementos, maioritariamente 
constituído por Professoras Aposentadas do SPM, 
instalado no Hotel Praia Dourada, beneficiou de 
oportunidades reveladoras da riqueza cultural, des-
portiva, religiosa e social do Município do Porto 
Santo.

Um vasto programa, desde a Ginástica Aeróbica, 
às canções interpretadas por residentes (Denisa 
Silva), e artistas importados (Tucha, Delfins, Mónica 
Sintra, entre outros), à Missa Solene na Igreja Matriz, 
aguçava os apetites para marcar presença e não 
perder pitada da animação, do colorido, e porque 
não, da diversão que as férias sempre proporcionam.

Registo o entusiasmo de uma colega que, no seu 
relato, referenciou:

- ESTOU A APROVEITAR TUDO!
O ponto alto das Festas do Concelho – principal 

cartaz turístico da Ilha Dourada – foi marcado pelo 
desfile das Marchas Populares, que, ano após ano, 
ganham maior visibilidade. As músicas e letras ori-
ginais, os bonitos trajes e adereços, o fogo de arti-
fício, a fogueira sempre a crepitar e as barracas de 
comes-e-bebes foram motivos que caracterizaram 
os momentos de festa e descontracção que ali se 
viveram. 

Falar do “Saque dos Corsários Argelinos”, da 
“Adiafa”, dos “Navegadores” e da “Iluminação do 
Porto Santo” é referir-se à originalidade dos temas 
apresentados respectivamente pelas Marchas do 
Campo de Baixo, Camacha, Campo de Cima e 
Marchas da Cidade.

Os assaltos de piratas e corsários, a celebração 
do fim de uma colheita, o navegador que desvenda-
va os mistérios do oceano e a retrospectiva histórica 
da iluminação do Porto Santo foram retratadas nas 
principais artérias da cidade. 

Apetece-me apresentar o refrão relativo a cada 
uma das marchas:

Em mil seiscentos e dezassete     
Na Ilha do Porto Santo                
Deu-se o saque dos argelinos      
Em que o povo sofreu tanto        
A batalha desse dia                      
Que nesta Ilha aconteceu             
É para nós o maior drama            
Que o Porto Santo viveu 

Hoje é a adiafa 
Depois de muita canseira 
E aqui ninguém se safa 
Desta nossa brincadeira
E pelas eiras
Com verdes canas vieiras

Vai um copinho a mais

O São João
Que é nosso padroeiro
Porto Santo tão pequeno
De orgulho verdadeiro
Campo de Cima
Traz na marcha este calor
A lembrança da homenagem
Ao nobre navegador

Desde a candeia
À luz do petróleo
Na hora da ceia 
A galheta a óleo
A luz da vela
E candeeiro 
Chama singela
O nosso meio 
No beco estreito
Velho lampião
Surge contrafeito 
No nosso serão
Agora brilha 
Electricidade
Na nossa Ilha
Claridade

O Porto Santo vestiu-se 
da sua própria história e saiu à rua, mostrando-se 
aos residentes e aos mais de quatro mil forasteiros 
que ovacionaram a originalidade, a qualidade e a 
competência dos colaboradores anónimos.

Os veraneantes do SPM aproveitaram a sua curta 
estada para melhor apreciar o Porto Santo. Da volta 
à Ilha a pequenos circuitos para conhecer a Quinta 
das Palmeiras, o Campo de Golfe, a Quinta do 
Serrado e a zona dos Morenos, foram actividades 
programadas para pequenos grupos que manifesta-
ram interesse. 

A extensão do areal, sempre cobiçada por quem 
por ali passa, não foi muito beneficiada pelo Sol. O 
vento soprou, a areia pisou, os chuviscos acontece-
ram, mas as pessoas perseguiam o rei Sol e corriam 
até à praia sempre que ele sorria.

A Ceia de S. João também não foi esquecida e 
aconteceu no Restaurante Vila Alencastre. Foram 
momentos de grande convívio para os vinte e oito 
inscritos, regados com sangria, animados com 
canções e preenchidos com as farturas próprias da 
ocasião. 

O regresso aconteceu e tudo decorreu sem atro-
pelos.

Sabemos que as Noites de S. João são conside-
radas mágicas, já desde a Idade Média.

Fomos no embalo.

A Professora Aposentada
Conceição Mata

Com o São João inicia-se o Verão
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19
Ensino Superior

Foi votado na Assembleia da 
República o Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), em sede de Comissão 
Parlamentar. Como é do con-
hecimento geral, a proposta do 
Governo sofreu duras e fortes 
criticas

Os pontos mais polémicos são, 
sem dúvida:

a) O traço neoliberal da propos-
ta Mariano Gago, de inspiração 
anglo-saxónica e americana, fora 
da tradição europeia democrática e 
indo, mesmo, contra a responsabi-
lidade do Estado de garantia de um 
ensino superior de qualidade, pro-
movendo a desresponsabilização 
e avançando, em grande medida, 
para uma progressiva privatização;

b) O carácter fundacional das 
instituições, em especial das uni-
versidades (contempladas na pro-
posta) numa perspectiva desagre-
gacionista da própria instituição 
do ensino superior, e onde os 
curadores nomeados pelo governo 
estariam em representação de si 
próprios;

c) O fim da eleição do Reitor em 
colégio eleitoral representativo da 
comunidade académica;

d) A perda de autonomia cien-
tífica e pedagógica em grande 
medida pelo facto de os conselhos 
científicos deixarem de exercer 
força vinculativa sobre os actos 
administrativos no ensino superior.

Vínculos, Carreiras e 
Remunerações – novo
regime também é para o 
SUPERIOR.

O governo está a proceder à 
alteração ao regime de emprego 
na Administração Pública, toman-
do como orientação o regime fixa-
do pelo Código de Trabalho.

Esta adaptação ao caso dos 
docentes e investigadores deve-
rá constar de um “Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas”, ainda não conhecido, o 
que torna ainda mais obscura toda 
a situação, e deverá ser regulado 
naqueles que vierem a ser os futu-

ros diplomas de carreiras.
A segurança no emprego está 

cada vez mais longe para todos 
os trabalhadores da adminis-
tração pública, independentemen-
te da idade, do tempo de serviço 
e da sua localização geográfica 
ou funções que exerce, e implica-
rá inevitavelmente os docentess 
do ensino superior e os investiga-
dores.

O projecto de Lei aprovado 
pelo Conselho de Ministros, como 
veremos, permite o despedimento 
de qualquer trabalhador, inde-
pendentemente do seu vínculo 
laboral (tenha ou não nomeação 
definitiva).

Proposta do Governo gera polémica

HOJE, COM NOMEAÇÃO DEFINITIVA. AMANHÃ, SUJEITOS ÀS MAIS SELVAGENS 
REGRAS DE DESPEDIMENTO! COMO QUEREM QUE VENHA A SER CONNOSCO?

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

SITUAÇÃO COM A ACTUAL LEGISLAÇÃO COM A NOVA LEI DO GOVERNO

QUADRO COMPARATIVO – EMPREGO E DE VÍNCULO NO ENSINO

Tipo de relação
de

Emprego

• Contrato administrativo;
• Contrato a termo resolutivo;

• Contrato resolutivo a termo certo;
• Contrato resolutivo a termo incerto;

• Nomeação: nomeação
definitiva em lugar de quadro ou não

• Contrato por tempo
indeterminado;

• Em situação de Contrato:
— por mútuo acordo;
— por caducidade;

— por processo disciplinar;

• Através da dita justa causa:
— extinção do posto de trabalho;

— inadaptação ao posto de trabalho;
— reestruturação de serviços;

— processo disciplinar;
— impossibilidade do trabalhador;
— indisponibilidade orçamental;

— quando, ao entrar em regime de 
MOBILIDADE ESPECIAL, não obtém
nova colocação no prazo de um ano;

• Por caducidade do contrato (só
para os contratos a termo certo ou incerto)

• Em situação de nomeação
— por processo

disciplinar;
— por pedido de

        exoneração pelo próprio;

Cessação do Vínculo
[DESPEDIMENTO]
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Expressão Livre

“Não existe o professor, existem 
850 000 pessoas que ensinam e 
cada uma delas é a sua biografia”. 
É a afirmação de um inspector do 
ensino em Itália publicada no diário 
La Repubblica de 20 de Setembro 
de 1998. Adaptados os números, 
tal poderia reflectir a realidade dos 
professores portugueses ainda 
hoje. É, com efeito, este isolamento 
de cada professor em relação aos 
outros professores do mesmo nível 
de ensino e, também, dos de outros 
níveis, que faz com que os profes-
sores não recorram habitualmente a 
formas sociais e compartilhadas de 
construção das suas competências 
profissionais. 

Para contrariar a postura solitária 
dos docentes que tanto empobrece 
o seu desenvolvimento e atenta con-
tra a sua saúde, vem-se privilegiando 
a criação de espaços e momentos 
de trabalho partilhados nas escolas 
ou a organização voluntária de asso-
ciações de professores assumidas 
por estes profissionais como verda-
deiras comunidades de práticas que 
mobilizam estruturas cooperativas 
de trabalho para socialização, cons-
trução e desenvolvimento de uma 
cultura profissional. 

As comunidades de práticas pro-
fissionais costumam definir-se como 
“um conjunto de relações duradou-
ras entre pessoas, actividades e 
mundo, em conexão e parcial sobre-
posição com outras comunidades 
de práticas” (Lave y Wenger, 1991). 
Como lembra Eckert (1993), “nas 
comunidades de práticas as relações 
sociais criam-se em torno das activi-
dades e estas ganham forma através 
das relações e dos conhecimentos 
e experiências concretas que fazem 
parte da identidade individual e 
passam a partir daí a ocupar uma 
posição na comunidade” pela parti-
lha que assegura o vínculo da apren-
dizagem da profissão a uma comuni-
dade de práticas profissionais.

A comunidade de práticas é, por-
tanto, o contexto social em que tem 
lugar a aprendizagem através das 

trocas que asseguram os progressos 
no trabalho. E, lembra Stuky (1995) 
que “as competências específicas e 
os conhecimentos da comunidade 
não se encontram separadamente na 
cabeça de cada um dos seus mem-
bros. Mas antes distribuídos na sua 
organização e estrutura social.”

Esta forma distribuída de conheci-
mento e aperfeiçoamento da profis-
são torna-se mais evidente quando 
Lave y Wenger (1991) explicitam 
como “a comunidade de práticas 

é uma condição intrínseca da exis-
tência do conhecimento [especiali-
zado da profissão] e não só porque 
proporciona o suporte interpretativo 
para compreendê-la. A participação 
nos usos culturais em que se forma 
todo o conhecimento é um princípio 
epistemológico da aprendizagem”.

É por isso que o conhecimento 
da profissão e o seu progressivo 
domínio passa inevitavelmente por 
uma socialização. Só a partir de uma 
assumida socialização nos usos 
culturais da profissão docente é que 
será possível pôr em marcha os pro-
cessos para superar as aprendiza-
gens espontâneas adquiridas pelos 
professores nas suas vivências de 
como os seus próprios professores 
ensinavam, quando eles ainda eram 
alunos, para que possam, entretan-

to, vir a proceder a uma renovação 
criativa e continuada da cultura pro-
fissional.

A urgente e inevitável renovação 
da cultura profissional dos docentes 
implicará, necessariamente, um tra-
balho de luto sobre o passado social 
e cultural da profissão, cristalizado 
na identidade de cada professor. A 
construção de alternativas culturais 
para a profissão pode constituir uma 
relevante missão das comunidades 
de práticas.

A participação dos professores 
nas actividades sociais de comuni-
dades de práticas realiza-se, como 
é evidente, através de estruturas de 
organização cooperativa do trabalho 
de aprendizagem. 

Contextos e estruturas
de formação cooperada

Com efeito, as estruturas de 
organização e o respectivo ambiente 
de aprendizagem podem acentuar, 
explicitamente, a competição ou a 
cooperação entre os que aprendem 
em determinado contexto. Decorre 
da finalidade pedagógica que se 
queira atingir, quer em situação de 
ensino escolar, quer na de formação 
e desenvolvimento profissional. 
(Arends, 1995; Niza, 1995)

Contextos Cooperativos e Aprendizagem Profissional
A Formação no Movimento da Escola Moderna
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No entanto, as estruturas de 

cooperação vêm-se revelando em 
provas sucessivas de investigação 
como as mais aptas para promo-
ver as aprendizagens e assegu-
rar a socialização (Arends, 1995; 
Bessa e Fontaine, 2002; Fontes e 
Freixo, 2004; Freitas e Freitas, 2002; 
Johnson, Johnson e Holubec, 1999; 
Rué i Domingo, 1991).

Alguns dos representantes do 
Movimento Qualitativo nos Estados 
Unidos, referidos por Johnson e 
Johnson (1999), afirmam que oitenta 
e cinco por cento da conduta dos 
membros de uma organização é 
devida directamente à sua estrutura 
e não às características intrínsecas 
aos indivíduos que a compõem.

Quando predomina uma apren-
dizagem cooperativa, os que apren-
dem comportar-se-ão, portanto, em 
consequência dessa estrutura de 
organização e “o resultado será uma 
verdadeira comunidade de aprendi-
zagem”, como concluem Johnson, 
Johnson e Holubec (1999). Estes 
investigadores identificaram três 
dimensões de relevância manifesta-
das pelas aprendizagens cooperati-
vas:

1) Ajudam a elevar o rendimento 
de todos os que aprendem num pro-
jecto ou num currículo, seja qual for 
a sua situação à partida;

2) Ajudam a estabelecer relações 
positivas entre os que aprendem, 
permitindo que se estabeleça uma 
comunidade de aprendizagem onde 
se valorize a diversidade;

3) Proporcionam as experiências 
necessárias para que se possa atin-
gir um saudável desenvolvimento 
social, psicológico e cognitivo.

Compreende-se melhor a superio-
ridade na motivação e no desempen-
ho, proporcionada pelas estruturas 
cooperativas de aprendizagem, se 
recordarmos as regras do jogo social 
na cooperação tal como Kurt Lewis 
as definiu: 

Cada um só pode alcançar os 
seus objectivos se, e só se, os 
demais conseguirem alcançar os 
seus, por oposição às da compe-
tição em que cada uma só pode 
alcançar os seus objectivos se, e só 
se, todos os demais não consegui-

rem alcançar os seus.
A chave da eficácia da aprendiza-

gem cooperativa reside, porém, no 
domínio desse modelo de compar-
ticipação, da consciência das suas 
regras e do nível de empenhamento 
nos objectivos partilhados. Johnson 
e Johnson (1999) verificaram ganhos 
de dois a oito desvios padrões no 
uso de estruturas cooperativas de 
aprendizagem em estudos compara-
tivos com as estruturas competitivas.

Quanto mais cooperativo for o 
contexto, maiores e melhores serão 
os efeitos produzidos.

O isomorfismo pedagógico 
entre a formação e a prática 
docente

Desde há quatro décadas que o 
MEM orienta estrategicamente o seu 
trabalho a partir da convicção, pro-
gressivamente testada e acreditada, 
de que o isomorfismo pedagógico se 
revela a forma de transferência mais 
eficaz dos ganhos da formação para 
a qualificação da prática educativa 
dos professores, enquanto se for-
mam. 

Poderá dizer-se que o isomor-
fismo pedagógico é a estratégia 
metodológica que consiste em fazer 
experienciar, através de todo o pro-
cesso de formação, o envolvimento 
e as atitudes; os métodos e os pro-
cedimentos; os recursos técnicos 
e os modos de organização que se 
pretende que venham a ser desem-
penhados nas práticas profissionais 
efectivas dos professores.

Essa linha de orientação do MEM 
traduz-se numa tensão evolutiva 
assente num movimento dialéctico 
de ajustamentos interactivos conti-

nuados entre as práticas educativas 
e as práticas formativas dos profes-
sores no interior do MEM. Essas prá-
ticas sociais em busca constante de 
uma simetria, progridem mutuamen-
te, tentando compensar os desajus-
tamentos, que são consciencializa-
dos através de um processo de per-
manente reflexão sobre a interacção 
entre esses dois tipos de práticas e 
a tensão ou conflito provocados por 
elas e que deverá permitir que se 
atinja o mais elevado nível de con-
gruência entre si. A dinâmica desses 
percursos de co-construção depen-
de dos estádios de conhecimento 
profissional e do desenvolvimento 
cultural das ciências e dos sabe-
res práticos da profissão em cada 
momento histórico. Depende simul-
taneamente da dinâmica interna da 
vida do MEM como instituição que 
se concebe como comunidade de 
aprendizagem e formação que valo-
riza a heterogeneidade dos grupos 
de trabalho na formação, tomando 
a diferenciação desse trabalho em 
cooperação como aceleradores do 
desenvolvimento, onde os desequi-
líbrios provocados pela diversidade 
geracional, cultural e de posiciona-
mento funcional no sistema de ensi-
no dos seus membros provoca uma 
dinâmica que, pela sua riqueza e 
complexidade, alimentam o proces-
so evolutivo da cultura associativa 
confirmando-a como um movimento 
social, cultural e pedagógico. 

Júlia Soares, em depoimento 
(07/01/98) a Pedro González para a 
tese de doutoramento deste, revela 
de forma subtil a consciência dia-
lética deste processo de desenvol-
vimento: “uma coisa que eu acho 
muito original no Movimento é ter-
mos um modelo instituído e termos 
uma prática instituinte (provocadora, 
rebelde, crítica) desse modelo quer 
com os alunos quer com os pro-
fessores em formação. Um modelo 
que desconstruímos e reconstruímos 
permanentemente [entre nós] e com 
eles” (González, 2002).

O trabalho pedagógico que é a 
“alma” da profissão de professor 
assume-se no MEM nesse vaivém 
dialético que Júlia Soares tão bem 
captou.

Sérgio Niza
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O actual governo, presidido 
por Sócrates, é violento. Não 
como outros que o foram antes. 
Quem não recorda, por exemplo, 
a violência cavaquista patente, 
pelo menos, em dois momentos 
inesquecíveis em que colocou na 
rua a polícia para reprimir mani-
festantes: uma vez, no tão céle-
bre quanto triste episódio dos 
“secos” e “molhados” em que 
a polícia carregou sobre a polí-
cia; outra vez foi a repressão na 
Ponte 25 de Abril contra quem 
contestava o aumento 
das portagens.

Era a violência física 
usada para que não res-
tassem dúvidas sobre o 
poder de quem o detinha. 
Uma violência que, dada 
a visibilidade, chamava 
outros ao protesto nem 
que fosse para contes-
tarem a própria violên-
cia. Contestar, na altura, 
custaria, quanto muito, 
o susto de ter de fugir à 
polícia, mas, para isso, 
bastava um pouco de 
argúcia e alguma prepa-
ração física.

Hoje é diferente. A 
polícia não actua da 
mesma forma. Mostra-
-se ao longe, identifica 
(de preferência sem dar 
muito nas vistas), anda à 
paisana e usa câmaras de 
filmar. Porém, embora a 
polícia se mostre menos, 
a violência existe talvez mais 
perversa, pois não deixa nódoas 
negras na pele. É a outra vio-
lência, a que sem deixar marcas 
exteriores ainda dói mais, aquela 
que semeia o medo e, dessa 
forma, contribui para que atinja 
os seus objectivos quem dela se 
serve.

Casos com o da DREN/
Charrua, o da ex-delegada de 
saúde de Vieira do Minho, o 
do autor do blogue Portugal 

Profundo, as ameaças aos 
potenciais aderentes à Greve 
Geral ou o fortíssimo ataque que 
está a ser movido ao movimento 
sindical e aos seus dirigentes são 
sintomáticos do tipo de violência 
que procura instalar-se e que 
contribui para a generalização do 
sentimento de medo.

É o medo de falar, de dar a 
cara, de denunciar publicamen-
te, de dizer as verdades, de 
protestar, até de comentar criti-
camente nem que seja à mesa 

do café. Sim, porque agora há, 
de novo, os bufos. E os bufos 
podem estar na mesa do lado, na 
secretária em frente, na esquina 
da rua… bufam para se presti-
giarem diante do poder e, talvez 
assim, garantirem um bom futu-
ro, apesar da sua mediocridade. 
E é neste caldo de cultura que 
vai crescendo o medo. O medo 
do processo disciplinar, do sinal 
vermelho no registo biográfico, 
do traço azul no texto, do esfu-

mar da progressão na carreira, 
de perder o emprego e, assim, 
a casa, o carro, o futuro dos fi-
lhos…

Sócrates há dias, com o seu ar 
presunçoso, sorria junto de quem 
o contestava e, para as câmaras 
da televisão, informava o país de 
que era um “político democrá-
tico”, não fosse o país ter disso 
dúvidas. Mas será democrático 
o líder de um governo que fez 
regressar ao país a intolerân-
cia política, o delito de opinião, 

a violência que semeia o 
medo?!

Evitar que o medo se ins-
tale de vez é exigência que 
se coloca a todos os que 
acreditam nos valores demo-
cráticos. Nestas circunstân-
cias, lutar contra o medo 
não é só um direito que nos 
assiste, é um dever que se 
impõe a todos nós. É neces-
sário que, sem medo, enxo-
temos os ditadorzecos que 
certas conjunturas promo-
vem. Políticos que, ilegitima-
mente, abusam do poder que 
legitimamente conquistaram. 
São os salazarentos deste 
início de século XXI, sapato 
de verniz em vez de botas, 
que nem marcelentos mere-
cem ser considerados.

Desconheço se um dia 
cairão de alguma cadeira, 
mas do poder tombarão sem 
glória, pois apenas os heróis 
são glorificados pelo povo. 

Quem ataca e fere os que menos 
têm e menos podem, jamais 
merecerá glória. Desses, o povo 
costuma dizer que “Deus nos 
livre deles!”, mas depois é o pró-
prio povo que perde a paciência 
de esperar a intervenção divina e 
deles se livra. Estou convencido 
que será assim de novo…

Mário Nogueira
Professor, Coordenador do SPRC 

e Secretário-Geral da FENPROF

Cheira ao medo
do antigamente

Expressão Livre
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Espanta o Sindicato dos 
Professores da Madeira preparar-
-se para aderir à CGTP-IN, com 
um sim de 80% dos professores 
sindicalizados?

O sindicalismo e os sindicatos, 
na actual conjuntura, parecem 
algo de odioso e inútil. Para que 
servem se a ordem mundial já 
ditou tudo? Se tudo está decidi-
do? Se está tudo justificado? Se 
tudo é vendido como inevitável?

Instala-se um fatalismo cívico 
preocupante. Parece (querem-nos 
fazer sentir) que não vale a pena 
lutar e que só há um caminho 
possível. Remeter-se ao silêncio 
e à carga. Encolher os ombros. 
Aceitar sem questionar, sem 
resistir, sem dizer não ou 
basta.

Negociar? Da perspec-
tiva de quem manda não 
há nada a negociar (nem 
compromissos a atin-
gir) ou então há apenas 
aspectos de pormenor, 
ninharias, peanuts. Para 
muitos os sindicatos são 
dispensáveis... Chegam 
a parecer seres extra-
terrestres porque não estão alin-
hados com a ordem (neoliberal 
e neoconservadora) mundial. 
Destoam da "realidade" que é 
vendida e criada às pessoas.

O papel do sindicalismo é tam-
bém destoar. De resistir a quem 
quer o caminho todo livre e com 
máxima desregulação. Há quem 
procure apenas uma coisa: a 
ausência de regras para explo-
rar e lucrar à farta. Para fazer de 
Portugal um país mais desigual, 
com pobres de um lado, com 
alguns ricos do outro e um deser-
to a separá-los, sem classe(s) 
média(s).

Os sindicatos estão entre a 
espada e a parede. Se negoceiam 
(cedem), isto é, se subscrevem 
aquilo que os governos e os gran-
des interesses económicos mais 
querem, entregam os trabalhado-
res que representam e lançam-nos 
em maior precariedade e no des-
emprego. Se não cedem e dizem 
não aos aspectos reformistas mais 
gravosos para os trabalhadores, 

então são imobilistas e conserva-
dores. É preciso muita habilidade 
e criatividade, mas é um caminho 
difícil para o sindicalismo, como 
se vê. Como contrariar a verdade 
inevitável, o tem que ser, a impo-
sição pura e simples?

Não quer dizer que certas 
mudanças e reformas não têm 
de acontecer. Mas, têm de ser 
sempre com base no sacrifício 
de quem trabalha, quando se vê 
grandes lucros à volta, sobretudo 
em tempo de crise, de suposto 
aperto solidário e universal? Onde 
traçar a linha entre o evitável e 
o inevitável? Até dá a impressão 
que se instrumentaliza e dramatiza 
o tempo de crise para ir mais além 

do que o necessário. Para dela-
pidar mais direitos (confundidos 
com regalias) e estabilidade aos 
trabalhadores. Para retirar mais 
protecção social. Para aumentar 
impostos. Para empobrecer mui-
tos em favor de uns poucos.

Os sindicatos têm muitos defei-
tos, contradições e precisam de 
gerar novas respostas nesta eco-
nomia e sociedade globais. Mas, 
não me venham dizer que são as 
multinacionais que vão defender 
os interesses dos trabalhadores, 
o seu-bem estar e a sua felici-
dade. Isso interessa-lhes para 
alguma coisa? Claro que não. 
Quem não aguenta vai embora 
porque há muita mão-de-obra na 
fila à espera. O que não faltam 
são descartáveis, que chamam de 
dispensáveis, supranumerários, 
excedentários...

Querem-nos convencer que a 
precariedade, a desigualdade e o 
desemprego são normais e fatais, 
tão naturais como o sol e a chuva. 
Que negociar é igual a perder 

muito e a ganhar (manter) pouca 
coisa. Se é tudo inevitável, por 
que não deixam de negociar nin-
harias com os sindicatos? Parece 
ser apenas para legitimar política 
e socialmente as medidas.

A competitividade, a meritocra-
cia e a pressão a qualquer preço 
sobre as pessoas é fatal? É justo 
que ser mais produtivo e compe-
tente não seja garante de melhor 
salário, protecção social nem da 
manutenção do posto de trabal-
ho? Fazer mais e melhor todos os 
dias, por igual ou pior salário, não 
chega porque não é garantia de 
nada. Sacrificar a vida em função 
da profissão (da produção, do 
fazer) pode não servir de nada na 

hora do despedimento. 
Tudo estará justificado, 
por esta ou aquela razão. 
O trabalhador deixou de 
ser preciso, ficou velho, 
ficou doente, há quem 
faça o mesmo por menos 
direitos? Então para o 
olho da rua.

Uma coisa é certa, se 
tudo é inevitável, vamos 
abraçar a inevitabilida-

de esperneando e resistindo. Ao 
menos a luta será feita. Ou que-
riam que os sindicatos conduzis-
sem os trabalhadores como car-
neiros para o sacrifício? A morte é 
inevitável mas não é preciso ficar 
imobilizado (deixar de viver em 
pleno) até que ela chegue.

Espanta o Sindicato dos 
Professores da Madeira preparar-
-se para aderir, com um sim de 
80% dos professores sindicali-
zados, à CGTP-IN? A hora é de 
máxima união. Ou o SPM deveria 
antes aderir à UGT, cujo secretário 
geral ora está sentado na sede do 
PS a aplaudir José Sócrates, ora 
está sentado na mesa das nego-
ciações laborais com o mesmo 
José Sócrates Primeiro-Ministro? 
É este o sindicalismo que é cre-
dível?

Só mais isto: a quem interessa 
sindicatos fracos, inexistentes ou 
amordaçados?

Nélio de Sousa, http://olhodefogo.
blospot.com/ (9/6/07)

É preciso resistir
Expressão Livre
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Os Direitos Humanos e a Amnistia Internacional
Expressão Livre

Em pleno século XXI, num 
Mundo em que a Consciência 
Social se vem tornando, neces-
sariamente, mais solidificada 
e consistente, uma Gaivota 
espraia-se no céu e Crianças 
que, incredivelmente,  não 
podem brincar, não a vêem.

Em vários outros pontos do 
Planeta, a violência doméstica 
impede, neste preciso instante, 
que se galguem  horizontes, 
através dos quais vivem felizes 
as Gaivotas.

Vestidas com M de Mulher, 
tão longe ou tão perto, tolhidas 
pela insegurança amordaçada, 
muitas Mães não podem olhar o 
céu libertador onde proliferam as 
aves marinhas.

Inacção, situações de medo, 
vergonha e incompreensão 
ou conflito continuam a impe-
dir a plena realização do que 
é Humano, contrariamente ao 

espírito da Constituição de um 
País que luta por ser Moderno e 
Humanista.

O pleno voo da existência 
não pode continuar a ser impe-
dido pelo preconceito, seja ele 
motivado pela raça ou religião, 
o sexo ou a opção sexual, res-
quícios medievos que tanto se 
exorcizam na pretensamente 
esclarecida Sociedade dos nos-
sos tempos.

Daí a premência em apreender 
e divulgar a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, prag-
matizada por constantes inicia-
tivas da Amnistia Internacional, 
que exigem de nós o constante 
apoio face a múltiplas e criativas 
Campanhas, através das quais 
consciências e comportamentos 
lentamente se transformam.

Num Universo melhor, sem 
ser necessariamente utópico 
ou ideal, a ninguém deverá ser 

negado o simples, mágico e 
eterno voo da Gaivota, mesmo 
que para tal seja exigida a pas-
sagem da consciencialização 
à denúncia, numa coragem 
que de per si deve ser estimu-
lada, entendida e encorajada, 
sempre que se tratar do repú-
dio à violação dos Direitos da 
Humanidade, um dia certamente 
vividos de forma consequente e 
com persistência.

Quando a pena de morte, a 
tortura, a violação, a insegurança 
e a impunidade castradora forem 
apenas fósseis da Humanidade, 
asas de felicidade crescerão de 
forma até então julgada impen-
sável, tornando-nos a todos seres 
mais realizados e por isso capa-
zes de construir – efectivamente 
– uma Sociedade plena, onde 
será cada vez mais aliciante viver!

António Castro

Um testemunho
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Conhecer para avaliar
Programa do Governo para a Educação

A Prof dá a conhecer, na ínte-
gra, o Programa do Governo 
Regional, para a área da 
Educação, para que os nossos 
leitores que ainda não o folhea-
ram possam acompanhar a sua 
execução e, consequentemente, 
em 2011, proceder à respectiva 
avaliação. A transcrição abaixo 
foi retirada do capítulo «XXVI – 
Ciência, Educação e Formação», 
mais precisamente a partir da 
alínea c) Educação:

«No que respeita à Educação, 
é intenção do Governo continuar 
a pugnar pela aprovação de uma 
Lei-quadro da Educação Regional 
capaz de ultrapassar as carências 
do sistema educativo nacional, 
assegurando níveis de exigência, de 
trabalho e de avaliação susceptíveis 
de garantir a construção do cida-
dão completo.

A Educação, no sentido mais 
lato, integra também a Educação 
Especial, a Formação Profissional, 
a promoção e utilização das 
Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, bem como o 
Desporto, enquanto complemento 
educativo essencial.

Defende-se uma Escola assente 
no respeito pelos Valores como o 
Trabalho, a Disciplina, a Exigência, 
o Mérito, o Rigor e a Competência, 

na busca da excelência. Para tal, 
devem ser implementadas estraté-
gias de participação dos pais, de 
modo a que estes se envolvam na 
vida escolar dos seus educandos, 
enquanto principais responsáveis 
pelo processo educativo, bem das 
autarquias e da comunidade em 
geral.

No domínio da Educação pro-
priamente dita, a rede existente e 
programada, está dimensionada em 
função das tendências demográ-
ficas, do desenvolvimento urbano 
previsto e da eminência do alarga-
mento da escolaridade obrigatória 
para 12 anos.

As metas de generalização do 
pré-escolar (3, 4 e 5 anos), da oferta 
de creche (50% da procura poten-
cial) e a generalização da oferta 
de Escola a Tempo Inteiro, estão 
em fase terminal exigindo algumas 
intervenções finais.

Por outro lado, novos desafios, 
como a garantia de frequência 
escolar ou formativa por parte de 
todos os jovens até aos 18 anos ou 
a conclusão da Escolaridade Básica 
ou equivalente, exigem algumas 
intervenções infraestruturais.

Cientes de que uma boa rede de 
infra-estruturas é fundamental para 
garantir um ciclo de qualidade em 
Educação, concluir-se-á a Rede 
Escolar Regional de Infantários, 

Ensino Básico e Secundário, 
a par de uma aposta clara na 
Investigação em Educação e o 
aperfeiçoamento dos mecanismos 
de acção social.

Entre outros aspectos, o des-
envolvimento desta política será 
materializado também infraestrutu-
ralmente, ao longo dos quatro anos 
de mandato.

O desenvolvimento de medidas 
tendentes à criação de um modelo 
educativo que consubstancie as 
competências regionais no desen-
volvimento de currículos que garan-
tam o respeito pelas especificida-
des madeirenses, nomeadamente 
na História, Literatura, Geografia, 
Biologia, Expressão Artística e 
Desporto, com produção regional 
de Manuais, é outra das apostas a 
que o Governo Regional pretende 
dar continuidade.

Pretende-se a generalização 
do ensino das Novas Tecnologias 
em todos os graus de ensino, e 
a promoção da oferta do ensino 
recorrente nocturno, em todos os 
graus de ensino, dando também 
continuidade às acções tendentes 
a erradicar o analfabetismo ainda 
existente.

Incremento da oferta dos cursos 
de educação e formação desenvol-
vidos pela rede de escolas públi-
cas, particulares e cooperativas, 

SPM e a classe docente estão atentos à execução do Programa de Governo, nomeadamente na área educativa.
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O ECD Regional não aparece 
explicitamente no Programa de 
Governo transcrito, mas está implí-
cito na referência à Lei-Quadro da 
Educação Regional, já que esta é 
o apelidado “guarda-chuva” onde 
supostamente esse diploma espera 
ter protecção. De resto esse com-
promisso foi assumido publicamen-
te por Francisco Fernandes antes 
das eleições de 6 de Maio.
Neste momento, os professores e 
educadores que exercem funções 
na RAM começam a duvidar das 
verdadeiras intenções do Governo 
Regional nesta questão, perante o 
adiamento para Outubro da discus-
são e votação do referido diploma 
na Assembleia da Madeira, depois 
da famosa pressa da Secretaria 
Regional de Educação em abreviar 
o diálogo com os sindicatos. O 
motivo então apresentado – ter um 
ECD Regional aprovado para aplicar 
antes início do ano lectivo 2007-
08 – revelou-se inconsistente e 
gerador de autênticas “trapalhadas” 
entre o Governo Regional o Grupo 
Parlamentar do PSD, já que o pri-
meiro disse que essa proposta de 
decreto legislativo regional ia com 
carácter de urgência para o par-
lamento regional e o segundo, em 
conferência de imprensa convocada 
expressamente para o efeito, des-
mentiu-o afirmando que se tratava 
apenas de um processo comum. 
Resta acrescentar que foi o depu-
tado comunista Edgar Silva que 
desencadeou estas contradições, 
quando acusou o Governo Regional 
de estar a desrespeitar o direito 
de audição aos parceiros sociais, 
se avançasse com o processo de 
urgência.
Hoje importa reflectir sobre o por-
quê destes desentendimentos 
entre G.R. e Grupo Parlamentar do 
PSD. Será este mais um fait-divers 
para desviar a atenção da classe 
docente do que é verdadeiramente 
importante -  o incumprimento de 
uma promessa eleitoral? Ou será 
uma encenação para justificar a 
aplicação, na Madeira, do ECD de 
Maria Lurdes Rodrigues, a ministra 
da Educação, através de ofícios 
e portarias, como temos vindo 
a assistir desde Janeiro deste 
ano? Em suma, quererá mesmo o 
Governo Regional um ECD diferente 
ao da República, quando as dife-
renças entre os dois diplomas não 
são assim tão diferente como se 
quer dar a entender? Aguardemos 
pelos próximos episódios. Pena 
é que as restantes propostas de 
estatuto apresentadas pela opo-
sição tenham sido concebidas com 
base na mesma matriz, ou seja, no 
mesmo “pecado original”...

João Sousa

ECD Regional
Da pressa
às “trapalhadas”

pelas escolas profissionais e pela 
DRFP, ou outras entidades forma-
doras acreditadas, em articulação 
com outras entidades públicas ou 
privadas, designadamente órgãos 
autárquicos, empresas ou orga-
nizações empresariais ou outros 
parceiros sociais e associações de 
âmbito local ou regional, é outro dos 
suportes essenciais da proposta de 
política educativa.

Mantém-se o apoio aos esta-
belecimentos de educação/ensino 
particular e cooperativo, quer na 
vertente do investimento, quer do 
funcionamento, com análise criterio-
sa e eventual alteração dos rácios 
que norteiam o cálculo do apoio 
público, em função da experiên-
cia e dos anseios dos respectivos 
promotores, dando consistência ao 
princípio da liberdade de escolha da 
população por projectos educativos 
diferenciados, tendo presente o 
facto de que a oferta educativa na 
Região é assegurada, em cerca de 
20%, por este subsector do sistema 
educativo.

d) Qualificação profissional

O modelo de desenvolvimento 
regional deverá assentar, numa 
aposta firme e sustentada, na área 
de qualificação escolar e profissio-
nal do capital humano regional.

A qualificação profissional, enten-
dida num sentido lato de formação 
ao longo da vida, integrando a for-
mação inicial e toda a valorização 
subsequente, a par da nova filo-
sofia de qualificação nascida dos 
Centros de Novas Oportunidades, 
que reconhecem e valorizam, profis-
sional e academicamente, as com-
petências adquiridas pelos adultos 
activos, fruto da sua experiência de 
vida, constituem um dos objecti-
vos fundamentais da estratégia do 
Governo Regional para este sector, 
estruturada quer nas iniciativas 
públicas, quer no apoio aos pro-
jectos de natureza privada, uns e 
outros na perspectiva de um novo 
impulso derivado da entrada em 
funcionamento do próximo Quadro 
de Apoios Comunitários.

Ao nível da qualificação inicial 
dos jovens, será desenvolvida uma 
estratégia integrada de oferta for-
mativa de educação e formação 
inicial.

Nesta perspectiva, os cursos de 
Educação/Formação, cujo cresci-
mento tem sido exponencial, desde 
aprovação pela ALM do diploma 
que os suporta, constituem uma 
nova perspectiva de dupla certifi-
cação e um excelente agente de 
combate ao abandono e insucesso 

escolar, com resultados já compro-
vados. A permeabilidade do sistema 
educativo e formativo, e a compo-
nente prática, são trunfos cativado-
res dos jovens e ajudam a construir 
o seu sucesso.

Em áreas específicas, como é o 
caso das Artes, mantêm-se todos 
os pressupostos dos Programas de 
Governo anteriores, no sentido, não 
só de abertura de novas áreas de 
profissionalização, como para pro-
porcionar uma progressiva melhoria 
no nível cultural da população e a 
abertura de um crescente espaço 
social e profissional para o exercício 
das actividades artísticas.

No ensino profissional relacio-
nado com o sector estratégico da 
hotelaria e do turismo, pretende-se, 
para além da oferta dos cursos 
tradicionais, aprofundar as par-
cerias com instituições de ensino 
superior com vista a proporcionar 
a obtenção de graus académicos 
mais elevados e à progressiva abor-
dagem de áreas de formação de 
nível superior em que a Região se 
mostre carenciada.

O espaço da formação, todavia, 
não será limitado aos discentes, 
já que há que qualificar também o 
corpo docente, em particular nos 
projectos que envolvam a Língua 
Portuguesa, a Matemática, as 
Tecnologias, a Língua Estrangeira, 
Expressão Artística, Educação 
Desportiva e os demais projectos 
extracurriculares conducentes à 
construção de um projecto de 
educação integral dos cidadão, em 
particular no que respeita a hábitos 
de vida saudável, educação para 
ambiente e para a cidadania.

e) Educação Especial

No âmbito da Educação Especial, 
aumento de longevidade das pes-
soas com deficiência, aponta no 
sentido de privilegiar a sua inclusão 
nas estruturas existentes para 
idosos, promovendo residências 
com apoio específico, bem como 
a implementação de programas 
de autonomização e de apoio à 
assunção do seu projecto de vida.

Nos estabelecimentos de edu-
cação e ensino defende-se uma 
progressiva integração da popu-
lação com necessidades especiais, 
no respeito pela sua diferença, 
metodologia que obriga, também, 
à adequação dos quadros de 
pessoal docente de cada estabe-
lecimento, agora com as valências 
decorrentes da formação específi-
ca na área da Educação Especial 
e das Necessidades Educativas 
Especiais».
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«Hoje exige-se
quase tudo ao professor»

Marília Azevedo faz balanço ao ano lectivo

«Esta atitude de exclusão foi 
vista com surpresa e até alguma 
incredulidade». Esta é uma das mui-
tas afirmações que a Coordenadora 
do Sindicato dos Professores da 
Madeira (Marília Azevedo) profere 
à Prof, em jeito de balanço ao ano 
lectivo agora findo, onde é aborda-
do o ECD do ME e a proposta equi-
valente apresentada pelo Governo 
Regional, a notificação para se 
apresentar na PSP e a adesão do 
SPM à CGTP-IN, entre outras maté-
rias. Perspectivando já o próximo 
ano escolar, a responsável máxima 
pela coordenação deste sindicato 
antevê muitas actividades, desta-
cando-se as comemorações dos 
30 anos desta instituição «junto dos 
professores sempre na defesa dos 
seus interesses» e o 9.º Congresso. 

Prof Magazine – Em termos 
gerais, que balanço faz ao ano lec-
tivo que agora termina?

Marília Azevedo (M.A.) – Apesar 
das muitas dúvidas, incertezas e 
muito descontentamento que aba-
laram os docentes pela forma como 
viram ser desregulamentada e pro-
fundamente alterada a sua carreira, 
o ano lectivo, aparentemente, correu 
com normalidade. Normalidade que 

só foi possível graças ao empenho 
destes profissional, que sempre e em 
qualquer circunstância põem o supe-
rior interesse dos alunos e a defesa 
das qualidades das aprendizagens à 
frente do seu desconforto e desânimo 
profissional.

Prof – O ano lectivo ficou pro-
fundamente marcado pelo ECD. 
Até finais de Janeiro, decorreram 
as negociações e as lutas da clas-
se docente contra o diploma do 
Governo da República. Como ava-
lia a participação e envolvimento 
dos professores e educadores que 
leccionam na Madeira neste pro-
cesso?

(M.A.) – Os professores em exer-
cício de funções na RAM estiveram 
desde a primeira hora na luta contra 
a proposta de ECD. Basta lembrar os 
dados expressivos da primeira greve 
nacional em Junho do ano passado e 
da magnífica concentração no Parque 
de Santa Catarina. Estou profunda-
mente convicta que foi justamente por 
esta inequívoca prova de contestação 
a um estatuto que desfigura por com-
pleto a profissão docente e, por isso, 
com consequências nefastas para a 
promoção de uma escola pública de 

qualidade, que levou a que a tutela 
regional, sentisse necessidade de 
apresentar um Estatuto Regional.

Exclusão surpreendente

Prof – Alguns colegas consideram 
que de nada lhes serviu participar 
nessa contestação ao ECD do ME, 
uma vez que a Madeira ficou fora 
do seu âmbito de aplicação. Que 
comentário lhe merece, por um lado, 
esta reacção dos colegas e, por outro, 
a atitude do Governo da República 
ao não fazer aplicar às Regiões 
Autónomas o referido diploma?

(M.A.) – Embora possa entender as 
razões dos colegas, na verdade não 
sabíamos, à partida, que o Governo 
da Republica não iria estender às 
Regiões Autónomas o ECD. A carreira 
docente é nacional e, embora discor-
dando profundamente do Estatuto 
que o Ministério da Educação impôs 
aos educadores e professores por-
tugueses, os docentes na RAM 
nunca questionaram se este estatuto 
lhes seria aplicado. Esta atitude de 
exclusão foi vista com surpresa e até 
alguma incredulidade. Emitir um juízo 
sobre esta atitude do Governo da 
República, seria entrar no domínio da 
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opinião especulativa. 

Prof – Foi por causa dessa 
contestação, mais precisamente 
na célebre recepção ao Primeiro 
Ministro, que se viu confrontada 
com uma notificação da polícia. Em 
que ponto se encontra esse proces-
so e qual a sua leitura do mesmo?

(M.A.) – Foi mais um momento 
em que os docentes em exercício de 
funções na RAM manifestaram o seu 
descontentamento, não só quanto ao 
ECD, mas também quanto à forma 
como estava a ser negociado. Na 
oportunidade, manifestaram o seu 
desagrado pela atitude arrogante, diria 
mesmo autista, com que o Ministério 
da Educação, ignorando o sentir dos 
docentes, legislava a eito, sem olhar 
nem ouvir os docentes. Foi também a 
oportunidade de mostrar ao Primeiro-
-ministro o seu profundo desagrado 
pela forma displicente, diria até aten-
tatória, com que viram e viam ser 
tratadas a sua dignidade e profissio-
nalidade nas mais elevadas instâncias 
governamentais. 

Da notificação de que fui alvo, não 
sei em que ponto é que se encontra. 
Quando fui chamada à Polícia, não 
me foi revelado quem era o autor 
material da queixa, nem sequer a 
razão pela qual tinha sido notificada. 
Foi informada que a queixa tinha 
seguido para o Ministério Público e 
nunca mais me disseram nada. 

Provavelmente, queriam com esta 
notificação fazer algum jogo de inti-
midação. A mim, particularmente, 
não me intimidaram. Mas pelo que se 
assiste actualmente no País, em que 
parece que voltou o delito de opinião 
e se promove e incita a delação, acre-
dito que as pessoas se comessem a 
sentir intimidadas. Acho absolutamen-
te reprovável e inaceitável este tipo de 
actuação.

Prof – Entretanto, o Governo 
Regional avançou com uma pro-
posta de ECD Regional, que criou 
muitas expectativas entre a clas-
se docente. O SPM começou por 
aplaudir a postura negocial da 
Secretaria Regional de Educação, 
mas não gostou nada do encerra-
mento abrupto das negociações. 
Que podem esperar, ao fim e ao 
cabo, os docentes madeirenses 
desta proposta de decreto legislati-
vo regional?

(M.A.) – Os docentes madeirenses 
podem esperar um estatuto menos 
mau que o estatuto nacional. E 
podem esperar da parte do Sindicato 
dos Professores da Madeira o com-
promisso de, em sede de negociação, 
com clareza e objectividade, pautar-se 
pela defesa dum Estatuto de Carreira 
que valorize e dignifique a profissão 

docente, dum estatuto que mobili-
ze todas as vontades num trabalho 
cooperativo inequívoco. Na verdade, a 
proposta apresentada contém, na sua 
essência, os princípios orientadores 
do Dec.Lei 15/2007. Expurga algumas 
das questões que foram fracturantes 
a nível nacional, nomeadamente a 
divisão da carreira em duas categorias 
a que se juntam as cotas e vagas de 
acesso.

ECD Regional 
com matriz nacional

Prof – Causou alguma estran-
heza o facto desta proposta de 
ECD Regional ter como matriz o 
contestado diploma da Ministra da 

Educação e não o estatuto anterior. 
Quais são, pois, as vantagens em 
termos um estatuto próprio, que 
pode inclusivamente pôr em causa 
a intercomunicabilidade com o sis-
tema nacional?

(M.A.) – Com efeito, a proposta 
apresentada espelha a matriz do 
actual ECD nacional. Podia, na minha 
opinião, ter ido mais longe. Não se 
pode, por exemplo, defender uma 
carreira única e criar um mecanismo 
burocrático que actuará como um 
filtro entre o 5.º e o 6.º escalões. Se a 
carreira é única e não há em qualquer 
momento uma interrupção funcional, 
não faz sentido haver essa fractura. 
Por outro lado, no que diz respeito à 
intercomunicabilidade há que arranjar 
mecanismos que a permitam de facto. 
Não basta que se garanta, no preâm-
bulo do documento que ela é efectiva. 
Julgo que tem que ser uma solução 
negociada entre as diferentes tutelas 
(Nacionais e Regionais) a permitir essa 

intercomunicabilidade. Não é aceitável 
que dentro do mesmo país se impeça 
a livre circulação duma classe profis-
sional.

Prof – Há quem receie que este 
diploma tenha idêntico desfecho ao 
famigerado regime jurídico relativo 
ao sistema educativo regional, que 
foi devolvido pelo Representante 
da República, não esquecendo 
também o que se passou com as 
iniciativas legislativas da gestão e 
autonomia das escolas e exames 
de 6.º ano. Tem fundamento esse 
receio?

(M.A.) – Não sou jurista nem 
especialista na interpretação da 

Constituição da República. 
As iniciativas referidas, ges-
tão e exames de 6º ano, 
continham normas ilegais e 
até processuais. O Estatuto 
da Carreira Docente é um 
documento charneira para 
a profissão docente. O 
Governo da Republica optou, 
deliberadamente, por excluir 
as Regiões Autónomas do 
âmbito de aplicação deste 
Diploma. Os Educadores 
e professores que exer-
cem funções nas Regiões 
Autónomas não podem ficar 
sem qualquer cobertura 
legal, exercendo funções 
ao sabor de despachos e 
ofícios circulares de forma 
pontual. Por outro lado, a 
Madeira possui um Estatuto 
Político Administrativo que 
lhe confere competências 
legislativas. Julgo que, neste 
caso, devem ser usadas 
todas as atribuições a nível 
de Autonomia para que se 

possa efectivamente fazer publicar um 
estatuto. Os educadores e professo-
res que exercem funções nas Regiões 
Autónomas não são e recusam ser a 
anátema do sistema.

Prof – Outra matéria que marcou 
o ano lectivo que agora termina foi 
a consulta directa aos sócios do 
SPM sobre a adesão à CGTP-IN, 
cujo resultado foi expressivamente 
favorável. Por que razões é que 
somente agora se resolveu tomar 
uma decisão definitiva sobre esta 
questão e quais as suas impli-
cações imediatas na vida do sindi-
cato?

(M.A.) – A discussão sobre a ade-
são do SPM à CGTP já tem alguns 
anos. No último congresso que reali-
zámos, 2005, uma das decisões apro-
vadas dentro do plano de acção tinha 
justamente a ver com a nossa aproxi-
mação e integração no movimento 
sindical. É claro que esta decisão do 

Discurso Directo
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congresso teve depois que ser dis-
cutida dentro dos órgãos próprios do 
sindicato e, como é óbvio, junto dos 
nossos sócios. Efectuada a discussão, 
o momento para referendar a nossa 
adesão surgiu naturalmente. No ime-
diato, não haverá grandes alterações 
a nível do sindicato, até porque a ade-
são plena só se efectuará em Janeiro 
de 2008. Neste momento, decorre o 
pedido formal de adesão e quando for 
aceite então passaremos a actuar den-
tro da CGTP como sindicato filiado.

Prof – O 9.º Congresso da 
FENPROF também mereceu algum 
destaque neste ano escolar. Como 
viveu o SPM este acontecimento de 
relevante importância no panorama 
político-sindical nacional?

(M.A.) – Viveu de forma intensa, mas 
natural. Os Congressos da Fenprof 
constituem sempre momentos altos de 
reflexão sobre percursos efectuados e 
também sobre caminhos a percorrer. 
É sobretudo um espaço de discussão 
plural onde todos os professores se 
sentem representados. Deste congres-
so saiu um plano de acção apoiado 
por todos os sindicatos que consti-
tuem a Fenprof, um plano de acção 
perspectivado na defesa dos direitos 
dos professores e no trabalho que tem 
que ser realizado, fundamentalmente 
nas escolas.

Comemorações
dos 30 anos prometem

Prof – Abordemos agora o próximo 
ano lectivo. Quais são os principais 
eventos sindicais agendados?

(M.A.) – No próximo ano, o SPM 
comemora 30 anos de existência. 
É claro que é uma data que vamos 
assinalar. São 30 anos junto dos pro-
fessores sempre na defesa dos seus 
interesses. 2008 é também o ano da 
realização do nosso congresso. Será 
o 9º Congresso dos Professores da 
Madeira. Serão, sem dúvida, os dois 
momentos altos do nosso Sindicato.

Prof – Será que já poderia “abrir o 
véu” sobre o que está programado 
para a comemoração dos 30 anos 
de vida do SPM?

(M.A.) – Ainda é cedo. Posso, no 
entanto, adiantar que contamos publi-
car um livro que revisite a história des-
tes 30 anos.

Prof – Quanto ao Congresso, já 
existe alguma decisão tomada, ao 
nível de datas e principais temas a 
debater?

(M.A.) – Como já referi, ainda é 
cedo para datas definitivas. Estamos 
a tentar fazer convergir a data dos 30 

anos com o Congresso. Vamos ver se 
é possível.

Prof – Qual a prenda de aniversá-
rio que gostaria que o SPM recebes-
se no próximo ano?

(M.A.) – Em termos matérias, gos-
tava que fosse possível, dar início à 
construção da nova sede, sonho que 
acalentamos faz tempo. Numa outra 
óptica, gostaria que a classe e a pro-
fissão docente voltasse a ver o seu 
prestígio valorizado e que visse recon-
hecido o seu importante e imprescindí-
vel papel na educação e formação das 
gerações que serão o nosso futuro.

Desemprego docente
gera apreensão

Prof – Como vê o desemprego na 
classe docente, numa altura em que 
se exige aos professores e educa-
dores que fiquem praticamente o dia 
todo na escola, muitas vezes fazen-
do tarefas burocráticas de duvidosa 
utilidade pedagógica?

(M.A.) – Vejo com muita preocu-
pação. Num país de baixas qualifi-
cações, com índices elevadíssimos de 
insucesso e de abandono escolar, é 
com muita apreensão que se assiste 
ao crescente desemprego na classe 
docente. Hoje exige-se quase tudo 
ao professor. Esse quase tudo retira-
-lhe muito tempo que podia e devia 
ser usado na sua formação e aper-
feiçoamento científico-pedagógico. 
Como referiu António Nóvoa na sua 
intervenção no 9º Congresso da 
Fenprof, “É preciso recentrar o papel 
da escola e dos professores nas 
aprendizagens dos alunos”. 

Prof – Refira-se à relação com os 
demais parceiros da área educativa, 
nomeadamente Secretaria Regional 
de Educação e sindicatos de profes-
sores.

M.A. – Temos uma relação normal 
com os outros sindicatos de pro-
fessores. Convergimos em algumas 
situações, noutras temos pontos de 
vista diferentes, o que é entendível 
do ponto de vista político-sindical. No 
que diz respeito à Secretaria Regional 
de Educação e Cultura, com o Sr. 
Secretário não existe grande relacio-
namento, por indisponibilidade de 
agenda, presumo, do próprio e do 
seu gabinete. Espero que neste novo 
mandato haja mais tempo ou maior 
disponibilidade para uma diálogo 
mais frequente. No que diz respeito 
às outras estruturas de Secretaria 
Regional de Educação e Cultura, 
nomeadamente com as Direcções 
Regionais, existe disponibilidade de 
diálogo, sempre que a situação assim 
o exige.

«... o ano lectivo, aparente-
mente, correu com normali-
dade»

«A carreira docente
é nacional»

«Mas pelo que se assiste 
actualmente no País, em que 
parece que voltou o delito de 
opinião e se promove e incita 
a delação, acredito que as 
pessoas se comessem a sen-
tir intimidadas»

«Na verdade, a proposta 
apresentada contém, na sua 
essência, os princípios orien-
tadores do Dec.Lei 15/2007»

«Com efeito, a proposta apre-
sentada espelha a matriz do 
actual ECD nacional. Podia, 
na minha opinião, ter ido mais 
longe»

«Não é aceitável que dentro 
do mesmo país se impeça a 
livre circulação duma classe 
profissional»

«Julgo que, neste caso, devem 
ser usadas todas as atri-
buições a nível de Autonomia 
para que se possa efectiva-
mente fazer publicar um esta-
tuto. Os educadores e profes-
sores que exercem funções 
nas Regiões Autónomas não 
são e recusam ser a anátema 
do sistema»

«No próximo ano, o SPM 
comemora 30 anos de exis-
tência. É claro que é uma data 
que vamos assinalar. São 30 
anos junto dos professores 
sempre na defesa dos seus 
interesses»

«Estamos a tentar fazer con-
vergir a data dos 30 anos com 
o Congresso»

«...gostaria que a classe e a 
profissão docente voltasse a 
ver o seu prestígio valorizado 
e que visse reconhecido o 
seu importante e imprescin-
dível papel na educação e 
formação das gerações que 
serão o nosso futuro»

Síntese
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Notas Jurídicas

Notícias Jurídicas

Estatuto da carreira docente regional

O Governo Regional aprovou, em plenário de governo, a 
proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece o 
Estatuto da Carreira Docente Regional, no passado dia 21 de 
Junho de 2007.
O documento seguiu para a Assembleia Legislativa da 
Madeira, com processo de urgência.
A decisão governamental de aprovar a proposta de ECD 
Regional é apenas o cumprir de uma formalidade legal, à 
qual se seguirá o debate parlamentar, com a participação 
dos sindicatos de professores, em sede de audição. Votado 
o diploma, será remetido para apreciação do Representante 
da República, que o mandará publicar ou devolverá à 
Assembleia Legislativa Regional se entender que o mesmo 
não está em conformidade. 
Esta tramitação poderá condicionar a entrada em vigor de um 
ECD Regional no próximo ano lectivo.
Neste momento, não pode ainda afirmar-se que a Madeira já 
possui um ECD, contrariamente ao que tem sido interpretado 
pelas notícias divulgadas de aprovação do documento pelo 
Governo Regional.

LEgisLação pubLicada

Nacional

- Dec-Lei nº 200/2007, 22/05 – Regime do primeiro concurso 
de acesso a professor titular.
- Despacho nº 9937/2007, 29/05 – Regulamenta as acções 
de curta duração dirigidas a adultos no âmbito do reconheci-
mento, validação e certificação de competências.
- Despacho nº 10 071/2007, 30/05 – Fixa as regras da mobili-
dade do pessoal docente 2007/2008.
- Portaria nº 664-A/2007, 01/06 – Aprova o modelo de decla-
ração justificativo e comprovativo de doença para apresen-
tação de atestado médico.
- Portaria nº 756/2007, 02/07 – Revoga a Portaria 18/91, 
de 19/01, que estabelecia as condições de matrícula no 1º 
CEB para crianças nascidas entre 16 de Setembro e 31 de 
Dezembro.
- Despacho nº 14 026/2007, 03/07 – Estabelece as regras a 
observar nas matrículas e renovação de matrículas dos alu-
nos dos Ensinos Básico e Secundário.
- Despacho nº 14 272/2007, 05/07 – Calendário Escolar 
2007/2008.

regional

- Of. Circular nº 15/2007 da DRAE, 20/05 – Equiparação a 
Bolseiro – informa dos procedimentos e prazos (até 26 Junho) 
para candidatura.

- Of. Circular nº 16/2007 da DRAE, 20/05 – Licença Sabática 
– informa dos procedimentos e prazos (até 26 Junho) para can-
didatura.

- Despacho n.º 15/2007, 29 /07 – Aprova a tabela das comparti-
cipações mensais nas Creches, Jardins-de-infância e Infantários 
para 2007/2008.

- Portaria n.º 56/2007, 29/07 – Actualiza o cálculo dos rendi-
mentos familiares, definidos pela Portaria n.º 88/2006, 26/06, 
para definição do escalão de atribuição dos benefícios da 
Acção Social Escolar, indexando-o ao salário mínimo regional. 

- Portaria n.º 67/2007, 10/07- Mobilidade (destacamento, requi-
sição e comissão de serviço) do pessoal docente na Região 
Autónoma da Madeira, que fixa em cinco (5) dias o prazo para 
apresentação dos requerimentos.

- Calendário Escolar (a publicar*)

- Organização do horário docente (a publicar*)

* À data de organização deste artigo ainda não estavam publi-
cados mas aguardavam publicação para breve pelo que já 
poderão estar disponíveis no site do SPM: WWW.spm-ram.org

QuEstõEs do atENdimENto a sócios

Há alterações aos procedimentos para apresentação do 
atestado médico por doença?

Na RAM, enquanto não forem transmitidas novas orien-
tações pela Administração Regional, o procedimento de 
apresentação de atestado médico mantém-se como tem 
sido prática.
No Continente Português já foram alterados os procedi-
mentos em conformidade com o Dec.-Lei nº 181/2007, 
09/05, que altera os artigos 30º e 31º do Dec.-Lei n.º100/99 
(Férias Faltas e Licenças na Administração Pública). Este 
diploma estabelece, como meio de prova de incapacidade 
para o trabalho, no que diz respeito à justificação de faltas 
por doença, a apresentação de declaração  passada por 
estabelecimento de saúde (ou médico ao abrigo de Acordo 
com os subsistemas de  saúde da Administração Pública, 
entre outros) em vez do “tradicional” atestado médico. A 
Portaria que regulamente aquele Dec.-Lei  (Port. N.º 666-
A/2007, 01/07) entrou em vigor a 2 de Junho e define que a 
declaração da incapacidade temporária é fundamentada em 
exame clínico e publica o modelo de declaração. 

Manuel Menezes
(Coordenador do Atendimento e Apoio a Sócios do SPM)
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Soltas

O SPM apresenta novos patrocínios aos seus sócios, na certeza 
de que poderão contribuir para a poupança de alguns euros, 
numa conjuntura de crise e de perda de poder de compra. Nesse 
sentido, apresentamos as mais recentes “aquisições” para a 
nossa lista de patrocinadores, a qual não dispensa uma consulta, 
na íntegra, no endereço electrónico do SPM.

OCULISTAS

NÍVELDOOLHAR – ÓPTICA, LDA.
Rua da Sé, 44 - Funchal
Telef.: 291 233 112

15% de desconto em todo o material com excepção de lentes de 
contacto e produtos de manutenção das mesmas.

SAÚDE E BEM ESTAR

REABILITESSE – ESPAÇO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA.
Rua do Jasmineiro, nº 6
9000-013 FUNCHAL
Telef.: 291 745 827
Telem: 969 614 896

10% de desconto em todos os serviços de Fisioterapia e Terapia 
da Fala;
Consultas de Nutrição, Ortopedia, Traumatologia e Psicologia.

Regalias aos Sócios

Regulamentação prolonga-se até Novembro
Os professores e educado-

res conseguiram (reunião no 
ME, 19/07/2007)  uma excelente 
vitória ao verem acordado um 
calendário negocial que lhes per-
mitirá uma participação activa 
no processo de regulamentação 
de importantes aspectos do 
seu actual estatuto de carreira. 
De entre as matérias em causa 
estão, por exemplo, as relativas 
à avaliação de desempenho, ao 
acesso aos três escalões de topo 
da carreira (categoria de profes-
sor titular), à prova de acesso à 
profissão docente, bem como um 
conjunto de regulamentos refe-
rentes à formação.

Tudo indicava que o ME preten-
dia, em apenas duas reuniões, dar 
por concluído este primeiro grande 
processo de regulamentação. A 
própria Ministra da Educação afir-
mara recentemente, e em diversas 
ocasiões, que o processo terminaria 
no final de Julho, havendo, ainda, 
alguns projectos (como a da ava-
liação de desempenho) que refe-
riam a entrada em vigor já em 1 de 
Setembro.

Na reunião, a FENPROF reafir-
mou as suas posições e exigiu um 
prazo negocial dilatado, que se 
prolongasse até Novembro, um 
calendário que se desenvolvesse a 
partir de Setembro, depois de ter-
minadas as férias dos professores, 
e que a discussão dos assuntos 

fosse sequencial e diploma a diplo-
ma. E foi o que saiu desta reunião. 
De facto, haverá uma nova reunião 
em 26 de Julho (15 horas) para dis-
cutir a única matéria que se justifica 
esclarecer desde já, a fixação das 
funções técnico-pedagógicas que 
serão desenvolvidas pelos docentes 
a partir de 1 de Setembro.

Na primeira semana de Setembro 
inicia-se, de facto, a negociação do 
projecto sobre a avaliação do des-
empenho que terá lugar em três, 
eventualmente quatro reuniões. 
Seguir-se-ão a prova de ingresso 
na profissão e a prova de acesso 
a titular, que se prolongarão até à 
terceira semana de Outubro. Por 
fim, e já entrando em Novembro, 
teremos as matérias relativas à 
formação (aquisição dos graus de 
mestre e doutor, dispensas para 
formação e licenças sabáticas).

Ficou também esclarecido que 

o eventual recurso a negociação 
suplementar sobre qualquer um 
dos assuntos em discussão oco-
rrerá na sequência das respectivas 
reuniões e não apenas no final da 
negociação deste pacote de sete 
diplomas.

Esta reunião teve um resultado 
importante, na medida em que 
permitirá o acompanhamento e 
envolvimento dos professores e 
educadores numa negociação que 
se prevê muito difícil, uma vez que 
o conteúdo dos projectos apresen-
tados é extremamente negativo e 
agrava ainda mais o já de si grave 
conteúdo do ECD que, em 19 de 
Janeiro deste ano (Dia Nacional de 
Luto dos Professores), o Ministério 
da Educação, completamente isola-
do, impôs aos docentes.

O Secretariado Nacional da 
FENPROF (19/07/2007)

ECD do ME
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