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Editorial

1. Sai um ano e entra outro e 
as expectativas dos educadores e 
professores em exercício na RAM 
permanecem defraudadas. 

Sai um ano e entra outro em 
que as pretensões e as aspi-
rações dos educadores e profes-
sores de terem um bom Estatuto 
de Carreira que realmente valorize 
e dignifique a profissão docente 
continuam a ser isso mesmo: pre-
tensões e aspirações.

Sai ano e entre outro em que 
continuamos a falar de subver-
são de conteúdos funcionais 
e conceito de agravamento do 
horário e das condições de tra-
balho, no agravamento das per-
das salariais, na desvalorização 
do desgaste físico e psicológico 
subjacentes ao exercício da pro-
fissão docente.

Sai ano e entra outro em que 
continuamos a assistir e a falar 
dos malabarismos tutelares, que 
através de ofícios circulares e, 
até de formas mais “modernas”, 
leia-se via telefone, se dão orien-
tações às escolas sobre a forma 
de contornar a lei.

Sai ano e entra outro em que 
tais “orientações” carecem de 
fundamento legal e sobre as 
quais não é dada qualquer expli-
cação convincente.

Sai ano e entra outro em que o 
desrespeito pelos educadores e 
professores continua a ser denun-
ciado. Aprovam-se alterações ao 
documento charneira da profissão 
e dessas alterações os docentes 
e os seus legítimos representan-
tes, os sindicatos, têm conheci-
mento apenas pela imprensa.

Sai ano e entra ano em que 
continuamos a falar de arrogância 
e de sobranceria na forma como 
os doutos poderes hierárquicos 
tentam desmotivar e desvalorizar 
quem foi legitimamente eleito 
para representar a classe.  

Sai ano e entra outro e conti-
nuamos a falar de desemprego 
docente e na sua instável e pre-
cária situação profissional.

Porém, sai ano e entra ano em 
que, apesar de tudo, os docentes 
não vão cruzar os braços nem se 
vão acomodar às arbitrariedades 
de uns quantos.

2. Está em marcha o 9º 
Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira. Marcado 
para os dias 18 e 19 de Abril, 
na Sala Ursa Maior do Madeira 
Tecnopolo. 

Sob o lema “Educação 
e Cidadania em Tempo de 
Globalização”, o Congresso do 
SPM é sempre o momento alto de 
deliberação sobre as linhas estra-
tégicas, reunidas numa Moção 
de Orientação, que vão nortear a 
acção sindical do próximo triénio. 
O próximo n.º do Prof será total-
mente dedicado ao Congresso.

Os trabalhos de preparação 
já arrancaram. À data em que 
receberem este jornal estarão a 
decorrer, em todas as escolas, as 
reuniões para a eleição de dele-
gados ao Congresso bem como 
a serem divulgados os documen-
tos preparatórios. Esteja, pois, 
atento à reunião na sua escola. 
Quem desejar participar no 9.º 
Congresso do SPM terá de se 
fazer eleger, de acordo com o 
regulamento já publicado e dis-
tribuído na última Assembleia de 
Delegados Sindicais.

Marília Azevedo
Coordenadora do SPM

O passar do tempo

Sai ano e entra outro 
em que o desrespeito 
pelos educadores e 

professores continua 
a ser denunciado. 

Aprovam-se
alterações ao

documento charneira 
da profissão e dessas 

alterações os
docentes e os seus 

legítimos
representantes, os 

sindicatos, têm
conhecimento
apenas pela
imprensa.
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O colega Luís Vasconcelos 
mostra-nos o seu Registo 
Biográfico, que começou a ser 
preenchido de forma sui gene-
ris: «Os alunos tomaram- 
-me por colega e a Funcionária 
do Piso tomou-me por um 
aluno». Para quem como ele 
optou pela carreira docente 
por achar que «poderia fazer 
alguma diferença na qualidade 
de vida das pessoas/alunos», 
nada melhor do que saber 
que as suas reflexões sobre 
a Educação contribuem para 
sermos ainda melhores profis-
sionais.

Prof Magazine - Quando e 
como decidiu ser professor?  
Luís Vasconcelos - No momento 
em que pensei que, de acordo 
com a minha formação, pode-
ria fazer alguma diferença na 
qualidade de vida das pessoas/
alunos, promovendo o conheci-
mento como um fim entendível e 
visualmente metafórico da exis-
tência humana, já que a arte é, 
para mim, uma manifestação de 
fé ao nível colectivo e sobretudo 
pessoal.

Prof - Refira dificuldades sen-
tidas na concretização dessa 
decisão.
Luís V. - A teoria de nada vale 
sem a prática. Uma e outra têm 
que se consubstanciar de forma 
mútua. Há tanta informação 
poluída e caquéctica que é pre-
ciso descartar. Digamos que 
a educação se encontra cheia 

de boas intenções, contudo, a 
realidade esmaga-as, porque há 
um desfasamento e uma distan-
ciação brutal entre as mesmas. É 
preciso reinventar tudo e impro-
visar muito para uma adequabili-
dade harmónica e equilibrada.

Prof - Descreva a primeira 
aula dada. Ela decorreu como 
esperava?
Luís V. - Não sei. Como é que 
se projecta o desconhecido? 
Foi em Janeiro de 1996. Ainda 
não havia um docente na altu-
ra para leccionar a Disciplina 
de Geometria Descritiva na 
Francisco Franco. Os alunos 
não tinham professor. Era uma 
turma de 12º Ano, em Regime 
Nocturno. Quando tocou a entra-
da, dirigi-me à sala de aula. Os 
alunos tomaram-me por colega 
e a Funcionária do Piso tomou-
-me por um aluno, dizendo-me: 

«-Menino, pode ir embora por-
que ainda não há professor!» Ao 
que respondi: «-Mas eu é que 
sou o Professor!» O meu primei-
ro horário foi um osso difícil de 
roer, que, aliás, ninguém pegava, 
porque dava muito trabalho e 
nenhum rendimento. Ainda por 
cima, era um horário incomple-
tíssimo. Os meus alunos eram 
todos mais velhos, com profis-
sões e famílias estruturadas e 
consolidadas. Mas adorei, uma 
vez que o diálogo fez-se entre 
adultos que sabiam de uma 
forma ou outra o que queriam. 
E ainda que a princípio eles se 
apercebessem da minha frescura 
e ingenuidade, respeitaram-me 
e deram o espaço necessário a 
uma afirmação fundamentada no 
saber que eles compreenderam 
precisar e reconhecer.

4 - Conte alguns episódios 
marcantes - positiva e negati-
vamente - da sua vida profis-
sional.
Luís V. - São todos bipolares. 
Mas aprende-se que é na adver-
sidade que arranjamos novas 
ferramentas de trabalho. E que 
isso passa por uma atitude 
positiva ao nível conceptual. A 
Originalidade e a Criatividade 
são os maiores motores da 
História do Homem.

Prof - Dos vários projectos 
escolares em que participou, 
mencione o que mais prazer 
lhe deu.
Luís V. - O prazer está em 
apercebermo-nos que crescer 
é ser um eterno aprendiz. Não 
há nada mais belo do que ver 
um ou vários seres humanos a 
crescer.

Insucesso escolar
por falta
de responsabilização

Prof - Que comentário lhe 
merece o insucesso escolar?
Luís V. - O insucesso escolar 
acontece pela falta de responsa-
bilização de deveres dos inter-
venientes, uma vez que todos só 
querem saber em primeiro lugar 
dos direitos e do venha a nós. 
Também acontece uma desres-
ponsabilização em que estes 
intervenientes que são os Pais, 
os Alunos e os Professores bem 
como as Escolas, o Ministério 
da Educação, o Estado, o meio 
envolvente, em suma, toda a 
Comunidade Educativa, passam 
a batata quente entre si, já que 
ninguém a quer segurar, e tão 
pouco se quer compreender que 
as responsabilidades dividem-se 
de forma correcta pelas funções 
inerentes a cada um. Ou seja, a 
velha máxima «Cada macaco no 
seu galho» e com as suas folhas, 
que acrescento agora eu, para 
bom entendedor. Para sublimar 
isto, os Sindicatos chamam a si 
a tarefa de mediar e equilibrar 
este processo.

Prof - Como avalia a partici-
pação dos pais e encarrega-
dos de educação na vida esco-
lar dos seus educandos, nas 
escolas onde leccionou?

Registo Biográfico

Luís Vasconcelos deixa um conselho:

«Temos, nos últimos 
tempos, lutado contra a 
maldade de um Governo 
que nos quer esquarte-
jar e passar a Educação 

pelo Circo Máximo.»

Nome: Luís Alberto de 
Vasconcelos
Escola onde lecciona:
Escola Básica dos 2º e 3º 
Ciclos do Caniço
Anos de serviço: 11 
Habilitações Literárias: 
Licenciatura em Design
de Projectação Gráfica
Disciplina que lecciona: 
Técnicas da Comunicação 
Visual, Educação Visual, Área 
de Projecto, etc.

B.I.
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Registo Biográfico

Luís V. - Não posso generalizar. 
Os Pais continuam a mostrar 
novas adaptabilidades consen-
tâneas com o devir actual. No 
entanto, existem aqueles que 
não estão interessados em cres-
cer enquanto pessoas, porque 
devem achar que compreen-
der as coisas, o mundo e a si 
mesmo é uma tarefa somenos. 
Daí a ausência de sentido e 
oportunidade.

Prof - Aborde os "pecados" e 
"virtudes" do sistema de ensi-
no português.
Luís V. - A que nível? 
De forma extremamente 
sintética falta compre-
ender o povo português. 
Temos que criar os nos-
sos padrões pessoais. 
E temos que diferenciar 
os modelos estrangeiros 
úteis daqueles que são 
desadequados e desfa-
sados do real, ainda que 
pertençamos à Europa e 
à Globalização Planetária. 
O povo português é um 
povo com falta de auto-
estima e que sobrevive 
no gerúndio. Além disso, 
a resposta sensaborona 
ao como vai enquan-
to pergunta é sempre 
«-Mais ou menos». Há 
falta de objectividade e 
de motivação.

Prof - Aponte vanta-
gens e desvantagens 
de uma eventual regio-
nalização da educação.
Luís V. - As vantagens 
pautam-se por compreender o 
meio local e logo criar e ajustar 
toda uma componente curricular 
coerente e consentânea com 
a realidade da Ilha da Madeira. 
Por oposição, é preciso não 
resvalar e deixar de lado toda 
a transversalidade necessária à 
compreensão do mundo epis-
temológico que se atravessa e 
é comum a nós todos enquanto 
seres humanos.

Prof - Assinale o papel que, na 
sua óptica, está reservado aos 
sindicatos, no sistema educa-
tivo.
Luís V. - Ainda bem que os 
sindicatos existem, porque 

defendem os direitos da classe 
docente, assim como exigem os 
deveres da mesma. Os sindica-
tos reivindicam e equilibram a 
balança das negociações junto 
dos governos administrativos. 
Também são responsáveis pela 
mediatização e mediação da 
educação junto da comunida-
de educativa, em suma, são 
imprescindíveis.

Prof - Que sente quando 
ouve acusações públicas que 
colocam em causa o brio pro-
fissional dos docentes, como 

temos vindo a assistir nos últi-
mos tempos?
Luís V. - Aos Professores que 
acusarem o toque ao lerem isto 
só peço: perdoem-me, mas 
maus profissionais existem. 
Como exemplares, também exis-
tem e tudo o que se medeia em 
seus extremos. Todas as estrutu-
ras hierárquicas piramidais, qua-
dradas ou ainda circulares, quer 
a nível vertical, como horizontal e 
mais recentemente na diagonal o 
demonstram porque qualquer ser 
humano pode acertar acertada-
mente, acertar erradamente, errar 
erradamente e errar acertada-
mente. Na verdade, as pessoas 
só são más profissionais, porque 

claramente não estão no lugar 
certo, nem preenchidas, nem 
fazem o que gostam, logo não se 
auto-realizam. Agora que é difícil 
assistir ao rebentar da corda do 
lado mais fraco e todos apanhar-
mos por tabela é que não aceito. 

SPM valoriza classe 
docente

Prof - Como e por que razão 
se fez sócio do Sindicato dos 
Professores da Madeira?
Luís V. - Eu fiz-me sócio 
seguindo os trâmites normais. 

Compreendi que o 
Sindicato dos Professores 
podia valorizar a classe 
docente e resguardar 
os profissionais no seu 
campo de trabalho. Além 
disso, a propósito do meu 
percurso na Educação, 
intui e constatei que o 
apoio que me poderia ser 
prestado seria uma mais- 
-valia e um arrepiar camin-
ho na compreensão do 
universo educacional.

Prof - Se pudesse 
recuar no tempo, volta-
ria a escolher a docên-
cia como actividade 
profissional?
Luís V. - Sim. Sobretudo 
porque o maior ensina-
mento que abracei foi o 
facto de que a comuni-
cação de conhecimentos 
epistemológicos bem 
como éticos e morais 
tem que ser forçosamen-
te assertiva e coerente 

com o perfil de quem a recebe, 
senão a mensagem desvanece-
se e não é compreendida nem 
útil.

Prof - Deixe uma mensagem 
aos professores.
Luís V. - Aprendam a se res-
peitar para serem respeitados. 
Temos, nos últimos tempos, 
lutado contra a maldade de um 
Governo que nos quer esquar-
tejar e passar a Educação pelo 
Circo Máximo. Se chegámos 
aqui é porque efectivamente 
o permitimos. Quando é que 
vamos todos, sem excepção, 
reivindicar um respeito salutar e 
vertical pela nossa profissão?

«Aprendam a se respeitar para serem respeitados»
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Impressões

«No próximo ano lectivo, as 
câmaras vão gerir as escolas 
até ao nono ano. Passam a ser 
responsáveis pelas instalações 
e por 55 mil funcionários. Para 
já, os professores continuam no 
Ministério da Educação.»

Diário Económico, 20/02/08

«Começando um ano lectivo em 
Setembro e sendo necessário 
existir, não apenas estabilidade 
do corpo docente, mas também 
estabilidade de regras, princípios 
e normas orientadoras da política 
e da actividade das escolas, seria 
de esperar que a legislação que 
regulamenta a política educativa 
saísse sempre no ano lectivo 
anterior, com tempo suficiente 
para ser analisada e para a sua 
aplicação nas escolas ser feita de 
forma reflectida e organizada.»

Armanda Zenhas, Educare.pt, 
19/02/08

«Nos tempos que correm, o tra-
balho de um professor esgota-se 
nesta interminável tarefa de deci-
fração dos desígnios legislativos, 
impedindo-o de se dedicar ao 
trabalho pedagógico com os alu-
nos.»

Ibidem, 19/02/08

«Estive numa reunião, em Gaia, 
onde estavam muitos professores 
e fiquei muito impressionado com 
a maneira como os professores 
se sentem humilhados, desapos-
sados da sua dignidade.»

Manuel Alegre, Público, 8/02/2008

«Não se faz uma reforma nas 
escolhas contra os professo-
res ou deixando os professores 
de fora da gestão ou fora das 
soluções, ou regressando ao 
papel de director, que ainda por 
cima pode ser alguém de fora da 
escola. Para já não falar do ensi-
no superior.»

Ibidem, 8/02/08

«Fizeram coisas que põem em 
causa aquilo por que nos bate-
mos nos anos 60, a autonomia, a 
gestão democrática.»

Ibidem, 8/02/08

«Há uma prática ditatorial na 
Educação, em que o Ministério 
impõe as leis, não as negocia e 
até o que deviam ser espaços de 
reflexão crítica das medidas são 
transformados em câmaras de 
eco».

Mário Nogueira, Secretário-Geral 
da FENPROF, 6/02/08

«Estes sindicatos pretendem que 
este seja mais um ano congelado, 
mas, a haver qualquer suspen-
são, o período que não for avalia-
do não conta para a progressão 
dos professores».

Jorge Pedreira, Secretário de Estado 
Adjunto da Educação, 4/02/08

«Com efeito, o Livro Branco pros-
segue o ataque às estruturas do 
Direito do Trabalho com o objec-
tivo de consagrar um modelo de 
relações laborais cada vez mais 
desequilibrado, baseado na uni-
lateralidade e na individualização 
das relações laborais, assente no 
reforço desmesurado do poder 
patronal, no enfraquecimento dos 
direitos em geral, (singulares e 
colectivos) e no desrespeito pela 
dignidade dos trabalhadores.»

Parecer da CGTP-IN sobre o Livro 
Branco das Relações Laborais, 

4/02/08

«Os professores estão contra o 
novo regime de gestão escolar, 
que afasta os professores da pre-
sidência dos futuros Conselhos 
Gerais, e ontem a Federação 
Nacional dos Professores 
(Fenprof) entregou ao Ministério 
da Educação um abaixo-assinado 
com mais de 25.000 assinaturas.»

Jornal da Madeira, 1/02/08

«Já é tempo desta equipa minis-
terial respeitar a pessoa e o 
profissional que moram em cada 
professor!»
Virgínio Sá, Seminário «Democracia na 
Escola Pública: que futuro?», 25/01/08

«Os professores merecem a 
confiança de 42% dos portugue-
ses, muito acima dos 24% que 
confiam nos líderes militares e da 
polícia, dos 20% que dão a sua 
confiança aos jornalistas e dos 
18% que acreditam nos líderes 
religiosos. Os políticos são os 
que menos têm a confiança dos 
portugueses, com apenas 7%.»

Lusa, 25/01/08

«O Governo alterou os prazos 
para as escolas aprovarem os 
instrumentos de registo e os 
indicadores de medida no âmbi-
to da avaliação de desempenho 
dos professores e as datas para 
os docentes estabelecerem os 
objectivos individuais para os 
anos escolares 2007-2009.»

Lusa, 24/01/08

(Ex)citações

Uma sondagem realizada para o 
Fórum Económico Mundial concluiu 
que os professores são a profis-
são em quem o povo português 
mais confia e em quem atribuiriam 
mais poder no país. Nesse estudo 
de opinião, 42% dos inquiridos 
depositaram a sua confiança na 
classe docente, tendo ficado na 
segunda posição os líderes milita-
res e da polícia a cerca de metade 
da percentagem obtida pelo grupo 
profissional que ocupa o primeiro 
lugar. Curiosamente, ou talvez não, 
os políticos situam-se na última 
posição.

Numa conjuntura desfavorável 
como a que a classe docente 
enfrenta, em que a prepotência 
governamental “esmaga” opiniões e 
propostas alternativas, escudada na 
maioria absoluta que a sustenta no 
parlamento nacional, este resultado 
é muito animador e reconfortante. 
Não se pode dizer que ele constitua 
uma surpresa, pois constatamos 
diariamente, no exercício da nossa 
missão educativa, que a opinião 
pública em geral nutre, ainda, um 
especial reconhecimento e conside-
ração para com esta classe.

Como muitos de nós ainda não se 
refizeram das “malfeitorias” gover-
namentais, sobretudo dos ataques 
miseráveis e execráveis da ministra 
da Educação e demais membros 
da sua equipa, apostados numa 
campanha de desvalorização do 
estatuto social dos docentes, esta 
prova de confiança dos portugueses 
vem, inequivocamente, desmentir 
Maria de Lurdes Rodrigues quando 
afirmou: «Perdi os professores, mas 
ganhei a opinião pública». Pelo que 
se vê, afinal, ela mentiu, ela perdeu 
todos, mas continua a governar. 
Compreende-se: este Governo não 
é remodelável nem tão pouco reci-
clável. É, simplesmente, descartável! 
E ainda há por aí quem o copie...

Apontamentos
A Confiança

João Sousa



7
Acção Sindical

A longa metragem 
«ECD Madeira», final-
mente, teve um desen-
lace, com a publicação 
no Diário da República 
do Decreto Legislativo 
Regional 6/2008/M, de 25 
de Fevereiro, que passa a 
constituir o quadro legal 
normalizador da actividade 
docente na RAM. Depois 
de uma primeira devolução 
por parte do Representante 
da República, a Assembleia 
Legislativa da Madeira, 
através da 6.ª Comissão 
Especializada Permanente 
de Educação, Desporto 
e Cultura, presidida pelo 
inefável Jorge Moreira, 
acatou algumas sugestões 
de Monteiro Diniz e, sem 
ouvir os parceiros sociais, 
resolveu piorar ainda mais 
o já pouco consensual ECD 
Madeira. 

À segunda tentativa, lá 
foi promulgado o diploma 

mais aguardado pelos 
docentes madeirenses, nos 
últimos anos. Agora, há que 
o conhecer bem. Nesse 
sentido, o SPM promove 
plenários sindicais conce-
lhios, cujo calendário foi 
divulgado.

Regulamentação
é incógnita

Dentro em breve, será 
rodado outro filme: a regu-
lamentação de matérias 
como a avaliação do des-
empenho e o procedimento 
ao 6.º escalão.

Se a estratégia do 
Governo Regional for a 
mesma que utilizou, após 
as eleições de 6 de Maio de 
2007, em que não respeitou 
a lei da negociação e da 
audição parlamentar, então 
poderão estar os docentes 
que exercem funções na 
RAM com razões para ficar 

preocupados.
O que desejam os 

educadores e profes-
sores é que o Governo 
Regional consiga recuar 
em matérias constantes 
no diploma promulgado 
pelo Representante da 
República, já que diz que 
não pôde ir mais além 
por causa da legislação 
nacional. Espera-se, pois, 
que seja encontrada uma 
forma hábil de tornar as 
alterações “impostas” por 
Monteiro Diniz, se é que, 
de facto, há vontade polí-
tica para corresponder aos 
justo anseios da classe 
docente.

A experiência diz-nos 
que, quando se trata de 
regulamentação, a tendên-
cia é sempre para piorar o 
que já está consagrado em 
lei. Veja-se o caso do ECD 
da Ministra, que está a ser 
agravado nesta fase.

Vem aí a 
Regulamentação

ECD Madeira

O SPM deu uma conferên-
cia de imprensa, assim 
que soube da devolução 
do ECD Madeira. Veja a 
posição do Sindicato.

«A propósito da decisão do 
Representante da República 
para a Região Autónoma 
da Madeira de devolver à 
Assembleia Legislativa o 
Estatuto da Carreira Docente 
da Região Autónoma da 
Madeira, este  sindicato 
torna pública a seguinte 
posição:
1.º - O Sindicato dos 
Professores da Madeira 
lamenta mais um atraso no 
já longo processo legislati-
vo conducente à aplicação 
aos docentes que exer-
cem funções na Região 
Autónoma da Madeira de 
um Estatuto de Carreira 
Docente específico, diferen-
te daquele que a Ministra 
Lurdes Rodrigues impôs aos 
educadores e professores 
do Continente, por via da 
devolução deste diploma por 
parte do sr. Representante 
da República;
2.º - Por outro lado, o 
Sindicato dos Professores 
da Madeira considera que 
a devolução deste diploma 
à Assembleia Legislativa 
da Madeira deverá ser uma 
oportunidade para corrigir os 
aspectos polémicos contidos 
no mesmo, para os quais, 
em tempo oportuno, esta 
organização sindical alertou 
as entidades competentes;
3.º - Como esta organização 
sindical sempre se bateu 
por um Estatuto de Carreira 
Docente que contemple as 
especificidades madeiren-
ses, na área da Educação, 
é com alguma surpresa que 
tomámos conhecimento das 
razões que determinaram a 
não promulgação do referido 
decreto legislativo regional, 
quando é sabido que, em 
Portugal, neste momento, 
estão em vigor dois ECD`s: 
um no Continente e outro 
na Região Autónoma dos 
Açores;
4.º - O Sindicato dos 
Professores da Madeira 
garante aos seus sócios e 
à opinião pública em geral 
que fará tudo o que estiver 
ao seu alcance para que 
os educadores e professo-
res que exercem funções 
na Região Autónoma da 
Madeira tenham um Bom 
Estatuto da Carreira Docente 
diferenciado como já aconte-
ce na Região Autónoma dos 
Açores.»

SPM reage
a devolução

Docentes madeirenses “condenados” a ter um ECD quase idêntico ao da Ministra.
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Acção Sindical

A Assembleia Geral de Sócios do 
SPM deliberou, por unanimidade, 
no dia 18 de Janeiro, autorizar a 
Direcção a executar um estudo de 
viabilidade de aquisição de uma 
nova sede, um sonho antigo que 
pode tornar-se realidade.

Para que este sonho se concretize, 
ainda faltam vencer algumas etapas, 
nomeadamente a batalha financeira, 
sem a qual não poderá ser aberto o 

concurso público para aquisição de 
terreno e concepção das instalações, 
caso a decisão seja a de uma cons-
trução de raiz, e a alienação do patri-
mónio do SPM, que é constituído por 
três T3 e dois T2.

Esta é uma oportunidade para 
dotar o nosso sindicato de um audi-
tório em condições para os plenários 
sindicais, sem esquecer as insta-
lações para o Centro de Formação, 
que poderá prestar um serviço melhor 

aos professores e educadores da 
RAM.

Os próximos tempos serão deci-
sivos em relação ao desenlace 
deste processo. Até pode ser que o 
SPM tenha uma boa prenda no seu 
Trigésimo Aniversário. Vamos con-
tinuar a sonhar, porque, como dizia 
o poeta António Gedeão, «o sonho 
comanda a vida» e ele «é tela, é cor, 
é pincel, base, fuste, capitel, arco em 
ogiva, vitral...».

A Caixa Geral de 
Aposentações (CGA) foi 
obrigada, pelo Tribunal 
Constitucional (T.C.), a 
aposentar um Professor 
da Escola Padre Manuel 
Álvares - Rª Brava, num 
processo que se arrasta 
desde 2003 e que teve o 
apoio do Sindicato dos 
Professores da Madeira 
(SPM) através do seu 
Gabinete Jurídico.

Com efeito, o T.C. deci-
diu, em Dezembro de 2007, 
sem mais recursos possí-
veis, após sucessivos recur-
sos interpostos pela CGA, 
que discordou da decisão 

do Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Funchal, confirmar 
a decisão de 1ª instância, 
que determinou o seguinte:

“- a Direcção da CGA 
(pessoa colectiva de direito 
público, dotada de auto-
nomia administrativa e 
financeira e com um patri-
mónio próprio) deve cum-
prir imediatamente o dis-
posto no DL 116/85 (e no 
CPA) em relação ao pedido 
de aposentação formulado 
pela ora A., aceitando a 
declaração de inexistência 
de prejuízo para o serviço 
e tendo em conta a inapli-
cabilidade, por força do art. 
282º da CRP, do art. 121º-3 

do ECD ao caso presente.
Quanto aos deveres 

da CGA para com a ora 
A., tudo se deverá passar 
como se aquela delibe-
ração, que se impunha 
em Fev.2004, tivesse 
sido mesmo tomada em 
Fev.2004.”.

Tratou-se duma situação 
em que, o docente com a 
entrada em vigor do regime 
da Lei 32-B/2002, entretan-
to revogada por Acórdão do 
Tribunal Constitucional que, 
repristinou o regime do D.L. 
116/85, não pode cumprir 
o preceituado no art. 121º, 
nº2 do ECD (anterior).

Horários em Tribunal

Alguns sócios do SPM 
apresentaram providên-
cias cautelares no Tribunal 
Administrativo do Funchal 
para que lhes seja reconhe-
cido o direito às reduções 
da componente lectiva 
que determina o artigo 
79 do ECD revogado no 
Continente mas ainda em 
vigor na RAM, segundo o 
entendimento dos nossos 
juristas.

Uma delas já teve sen-
tença favorável, numa 
primeira apreciação, aguar-
dando-se igual desenlace 
para as restantes.

Sonho ganha "asas"

Professor da RAM ganha processo

Nova sede

Caixa Geral de Aposentações 

Sede actual do SPM já não responde às necessidades dos seus sócios.
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Para assinalar o Dia de 
Luto Nacional Contra 
o Estatuto da Carreira 
Docente do Ministério da 
Educação, uma iniciativa 
da Plataforma Sindical 
Nacional que pretendia 
manter viva a contes-
tação a esse diploma, que 
entrou em vigor a 19/1/07, 
o SPM deu uma conferên-
cia de imprensa.

Marília Azevedo, na 
ocasião, disse que «o 
Sindicato dos Professores 
da Madeira tem razões 
acrescidas para estar de 
luto, porque, na Região 
Autónoma da Madeira, os 
educadores e professores 
não só têm “apanhado” 
com o estatuto da Ministra, 
nomeadamente em matéria 
de horários e de regime de 
faltas, mas também vivem 
uma situação de grande 
instabilidade e incerteza 
relativamente ao seu futuro 
profissional, pois ainda não 
vêem ser-lhes aplicado o tal 
prometido Bom Estatuto, 
antes recebem, a cada dia 
que passa, informações 
que apontam para a apro-
vação, na Assembleia 
Legislativa da Madeira, 
de um quadro legal muito 

próximo do que está em 
vigor no Continente. Não 
foi para isso que eles fize-
ram greves, manifestações 
e concentrações. Nem foi 
para isso que se lutou pela 
autonomia político-adminis-
trativa da Região Autónoma 
da Madeira.».

Na conferência referida, a 
Coordenadora disse que «o 
Sindicato dos Professores 
da Madeira reafirma a sua 
determinação e disponi-
bilidade para fazer tudo o 

que estiver ao seu alcance 
tendo em vista contribuir, 
no plano nacional, para a 
revogação do ECD do ME 
e, no plano regional, para 
a criação de um quadro 
legal que, verdadeiramente, 
dignifique e valorize o exer-
cício da actividade docente 
na Região Autónoma da 
Madeira, a exemplo, aliás, 
do que já sucede, em 
parte, na Região Autónoma 
dos Açores. Os docentes 
que exercem funções na 

Madeira não compreendem 
esta diferença de tratamen-
to e jamais perdoarão à 
classe política actual a não 
criação de soluções legis-
lativas justas, equilibradas 
e jurídico-constitucionais 
inatacáveis.».

Marília Azevedo concluíu, 
dizendo que «as trevas 
não são eternas» e que os 
educadores e professores 
não vão desistir de lutar 
por melhores condições de 
trabalho.

Uma delegação constituí-
da por cinco elementos da 
Direcção do SPM representou 
a classe docente madeirense 
no 11.º Congresso da CGTP-IN, 
onde Isabel Cardoso foi eleita 
para o Conselho Nacional desta 
maior confederação de trabal-
hadores portugueses.

Todos os nossos congres-
sistas manifestaram grande 
admiração pela excelente 
organização e pontualidade no 
cumprimento dos horários esti-
pulados, bem como pela rique-
za, diversidade e pluralidade de 
opiniões expressas nas inter-
venções e propostas de alte-
ração da Moção de Orientação.

Mário Nogueira, Secretário-

-Geral da FENPROF, fez uma 
intervenção interessante, onde 
abordou os principais proble-
mas que enfrentam os professo-
res e educadores portugueses 
nos tempos actuais. Revelou 
que existem cerca de 8000 
novos docentes no desempre-
go. Terminou a sua intervenção 
com palavras de esperança: 
«a sociedade portuguesa, os 
trabalhadores e trabalhadoras 
podem contar com os professo-
res e educadores e com todos 
os profissionais de Educação 
como actores de uma mudança 
que permitirá colocar a esco-
la ao serviço dos cidadãos e 
dos verdadeiros interesses do 
País.».

SPM dá conferência de Imprensa

Docentes madeirenses representados

Dia de Luto Nacional

11.º Congresso da CGTP-IN
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Em pleno século vinte e um, numa 
sociedade que se diz tão desenvolvi-
da e tão global, seria de esperar que 
não houvesse necessidade de pre-
encher um espaço no “Prof”, que é 
tão querido ao sector do Pré-Escolar, 
com um assunto que já deveria estar 
resolvido há muito tempo.

Não faz sentido que à Educação 
Pré-Escolar não seja aplicado o 
mesmo calendário escolar que é 
definido para o Ensino Básico.

Colegas, não somos todos pro-
fessores, independentemente do 
sector em que leccionamos? Ou 
existem professores de primeira e 
professores de segunda? É que esta 
diferenciação traduz-se, relativa-
mente ao 1º Ciclo do Ensino Básico, 
no acréscimo de 6 semanas de 
actividade lectiva (uma semana no 
período do Natal e outra na Páscoa 
e mais 4 semanas no final do ano 
lectivo). E não venham “tapar o sol 
com a peneira”, como é apanágio 
da Secretaria Regional de Educação 
e Cultura. Sim, porque a SREC jus-

tificou, desde sempre, esta medida 
com o argumento de ser neces-
sário “dar uma resposta social às 
famílias”. Que confusão mental vai 
naquelas cabeças! Insistem em con-
fundir resposta educativa com res-
posta social! Ignoram a Lei-Quadro 
da Educação Pré-Escolar e onze 
anos já se passaram, note-se, onde 
se prevê a resposta social, ou seja, 
a permanência das crianças nos 
estabelecimentos de educação após 
o horário e calendário lectivo, imple-
mentando actividades de carácter 
sócio-educativo ou a componente de 
apoio à família.

Colegas, o assunto é grave. 
Como é que fica a dinâmica orga-
nizacional dos estabelecimentos de 
educação e ensino? Como acon-
tecem os momentos de avaliação 
dos processos de aprendizagem? 
Sim, ao contrário dos que muitos 
pensam, também há avaliação no 
Pré-Escolar. Aliás, o Sindicato dos 
Professores da Madeira sempre 
defendeu a avaliação como factor 

de aperfeiçoamento e instrumen-
to de trabalho. Esta avaliação é 
mesmo reforçada e fortalecida com 
a Circular do Ministério da Educação 
n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de 
Outubro, bem como no documento 
divulgado pelo ofício-circular n.º 
5.0.0-548/07, de 8 de Novembro, da 
Direcção Regional de Educação.

E onde está a tão apregoada 
articulação com o 1º CEB? É que a 
existência de tempos comuns para 
a realização do processo de ava-
liação, a existência dos mesmos 
espaços para discussão, planificação 
e reflexão, promovendo a articulação 
e a interacção, é condição necessá-
ria para o sucesso educativo. É por 
todas estas razões que o Sindicato 
dos Professores da Madeira defende 
e exige que se aplique à Educação 
Pré-Escolar o mesmo calendá-
rio escolar definido para o Ensino 
Básico.

A Coordenação
do Pré-Escolar

Calendário Escolar
na Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar
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Até quando esta inoperância?
2º, 3º Ciclos e Secundário

A propósito da chamada reforma 
do ensino artístico que o Ministério 
da Educação quer aplicar sem, 
mais uma vez, ter ouvido os profes-
sores e alunos dos conservatórios 
(que oportunamente 
desenvolveremos), 
e da acusação feita 
pela ministra Lurdes 
Rodrigues acerca 
daquilo que conside-
rou, sem concretizar, 
terem sido as falhas do 
governos anteriores ao 
seu, em matéria de for-
mação de professores 
de Educação Musical, 
convém aqui lembrar  
que na Madeira existe 
um grupo ainda muito 
significativo de docen-
tes bacharéis profissio-
nalizados do 2º CEB 
de Educação Musical 
que não conseguiram 
aceder à conclusão das suas habili-
tações. 

As diligências desenvolvidas por 
nós, quer directamente quer através 

da FENPROF, junto da Secretaria 
Regional de Educação e da 
Universidade da Madeira, resultaram 
num impasse em que se regista a 
ausência de vontade política em dar 

resposta aos legítimos anseios des-
tes professores que servem o sis-
tema educativo regional há muitos 
anos. O arrastar da situação acaba 

por criar situações de clara injustiça 
e em que, individualmente, cada 
docente procura ultrapassar os obs-
táculos que a ausência de coerên-
cia e de uma política de formação 

contínua e de comple-
mentos de formação 
lhe impôs, tendo a sua 
entrada na profissão e 
na carreira correspon-
dido aos requisitos que 
lhes eram exigidos.

A esta denúncia 
juntam-se outras 
de natureza diversa 
que grupos, mais ou 
menos, pequenos 
vão colocando sem 
encontrar soluções e 
esta incapacidade para 
enquadrar problemas 
e encontrar  soluções 
que beneficiem todo o 
sistema é uma marca 
da acção política de 

todos os ministérios sem excepção.

Isabel Cardoso (Coordenadora do 2º, 3º 
Ciclos e Secundário)
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Educação Especial

A Reforma da Educação Especial 
começou a ser delineada em 2003, 
ainda com o anterior governo PSD/
CDS. Nessa altura, a Secretaria de 
Estado da Educação entregou à 
FENPROF um documento de ante-
projecto de Decreto-Lei para a 
Reforma da Educação Especial e do 
Apoio Sócio-Educativo, sobre o qual 
foi desenvolvido um amplo debate no 
país e também na RAM. 

Aproveitando o trabalho já começa-
do, mas agora com todas as arestas 
polidas segundo os interesses do 
actual Ministério da Educação, sepul-
tou-se o antigo Decreto-Lei 319/91 de 
23 de Agosto e inaugurou- 
-se o novo “320” que define os apoios 
pedagógicos a prestar no sistema 
educativo. É certo que a legislação 
que existe é desarticulada, mas se 

ela não tem funcionado melhor é por 
falta de vontade politica e porque o 
orçamento para a área da educação 
é sempre demasiado escasso para 
as expectativas que são depositadas 
no sector. Salientemos ainda, que é 
necessário estarmos bem conscien-
tes que o resultado do trabalho da 
Educação Especial na escola inclusiva 
está directamente interligado com as 
práticas pedagógicas, os modelos 
de avaliação e a cultura da escola e 
dos docentes. Como Walo Hutmacher 
(1992) salienta, «as práticas pedagógi-
cas dos profissionais, as suas crenças 
e representações, as suas atitudes 
face aos alunos e às aprendizagens 
escapam à lógica do decreto».

O Decreto-Lei 3/2008 de 7 de 
Janeiro é uma peça que se encaixa 
perfeitamente no puzzle do modelo 

político deste governo. Por isso, deve 
ser analisado tendo em conta a sua 
triangulação com vários outros docu-
mentos e medidas de acção politica 
que têm por finalidade reduzir custos, 
seleccionar alunos, hierarquizar e 
centralizar o poder, privatizar cada 
vez mais o ensino e a educação, 
identificando sempre os mesmos 
fenómenos: o economicismo e o neo-
liberalismo. 

Este Decreto-Lei vem alterar 
por completo o conceito de escola 
inclusiva que aparece na sequên-
cia da Declaração de Salamanca, 
assinalando inúmeros retrocessos 
em que o mais grave é a utilização 
da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF) para avaliar pedagogicamente 
os alunos. Por conseguinte, partir de 

O “novo” modelo
de Educação Especial 
ou uma proposta digna?
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um instrumento baseado em decisões 
do foro clínico que deve ser aplica-
do por um médico com formação 
credível e creditada, como salienta a 
Organização Mundial de Saúde que 
a publicou em 2001, para eleger a 
população da Educação Especial é 
voltar ao passado, ao modelo médico-
-psicológico, abandonando o modelo 
educacional e de intervenção centrada 
no currículo, num claro movimento de 
“apertheid”. 

Analisemos o Decreto 3/2008 de 
forma global. O seu preâmbulo é uma 
digna homenagem à escola demo-
crática e inclusiva, com referência à 
Declaração de Salamanca e à pro-
moção do acesso e sucesso para 
todos os alunos. No entanto, começa 
por utilizar uma linguagem que denun-
cia uma visão redutora desta popu-
lação escolar. Comece-se por este 
exemplo: 

«Nos últimos anos, 
principalmente após 
a Declaração de 
Salamanca (1994), 
tem vindo a afirmar- 
-se a noção de escola 
inclusiva, capaz de 
acolher e reter, no 
seu seio, grupos de 
crianças e jovens tra-
dicionalmente excluí-
dos».

Atente-se às 
palavras “reter” e 
“grupos”. Parece-me 
que a ideia da pri-
meira é bem clara e 
a segunda denuncia 
a tentação de fazer 
uma segregação entre 
alunos, aqueles que 
são excluídos dos 
outros.

Depois, este docu-
mento legislativo 
deturpa de forma explícita e inacei-
tável o conceito de Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) que foi 
definido no Decreto-Lei 319/91 de 
23 de Agosto com base em critérios 
pedagógicos, alterando-o para um 
conceito de «doença ou incapacida-
de permanente». Se um dos defeitos 
apontados por alguns ao “velho 319” 
era a subjectividade na definição da 
população do âmbito da Educação 
Especial, o “novo 320” não deixa de 
apresentar subjectividade e em inúme-
ros aspectos. 

«Os apoios especializados (…) 
visam a criação de condições para a 
adequação do processo educativo às 
necessidades educativas especiais 
dos alunos com limitações significa-
tivas ao nível da actividade e da par-
ticipação num ou vários domínios de 

vida, decorrentes de alterações fun-
cionais e estruturais, de carácter per-
manente, resultando em dificuldades 
continuadas ao nível da comunicação, 
da aprendizagem, da mobilidade, da 
autonomia, do relacionamento inter-
pessoal e da participação social».

Ou seja, se aponta claramente a 
população surda, cega, com baixa 
visão, autista, multideficiente e com 
surdocegueira, onde está inserida a 
população com dificuldades de apren-
dizagem específicas (DAE) que advêm 
de desordens neurológicas como a 
dislexia, a disgrafia, a discalculia, a 
hiperactividade e outras que deverão 
entrar nesta classificação? Estas 
incapacidades não são de carácter 
permanente? Então ao deixar de fora 
estes alunos está a prosseguir com os 
princípios orientadores da justiça e da 
solidariedade social, da não discrimi-

nação, do combate à exclusão social 
e da igualdade de oportunidades no 
sucesso educativo?! E que fazer aos 
alunos com problemas de aprendiza-
gem acentuadas provocadas por gra-
ves distúrbios emocionais e sociais? 
Sabemos bem como esses alunos 
necessitam de adequações curricu-
lares individuais e de adequações no 
processo de avaliação (Artigo 18º, nº 
4 e Artigo 20º, nº 1). Será apresentada 
alguma alternativa para esta popu-
lação que tem estado sob a alçada da 
Educação Especial? Não me parece, a 
notar pela diminuição de professores 
para apoios pedagógicos acrescidos 
nas escolas e pelo aumento do núme-
ro de alunos por turma.

E por falar neste assunto acho 
pertinente analisar o Artigo 11º, nº1, 
que aponta como coordenador do 

programa educativo individual, o pró-
prio educador, professor ou director 
da turma. Por favor, acho que estes 
profissionais com turmas cada vez 
maiores (actualmente em alguns 
casos, com 27 e 28 alunos, sendo que 
4 ou 5 são da Educação Especial) já 
têm uma sobrecarga suficientemente 
pesada para ainda terem que coorde-
nar um PEI.

Parece-me claro como água as 
intenções desta legislação para 
reduzir a quantidade de alunos a 
apoiar e de docentes especializados 
necessários ao sistema. Se devo ser 
justa em concordar que há alunos que 
podem sair da alçada da Educação 
Especial para serem melhor acompan-
hados pelo sistema regular através 
de práticas pedagógicas diferencia-
das, libertando o tempo do docente 
especializado para casos realmente 

prementes, também 
não posso deixar de 
considerar que esta 
“limpeza” é perigosa, 
deixando sem apoio 
crianças e jovens que 
ficarão destinados ao 
insucesso e ao aban-
dono escolar:  

«Entre os alunos 
com deficiências e 
incapacidades alguns 
necessitam de acções 
positivas que exigem 
diferentes graus de 
intensidade e de 
especialização. À 
medida que aumenta 
a necessidade de uma 
maior especialização 
do apoio persona-
lizado, decresce o 
número de crianças 
e jovens que dele 
necessitam, do que 
decorre que apenas 

uma reduzida percentagem necessita 
de apoios personalizados altamente 
especializados». 

E que dizer do artigo 7º, ponto 2? 
«O serviço de referenciação e de 

avaliação é de aceitação obrigatória 
e quando realizado por um docente é 
sempre integrado na componente não 
lectiva do seu horário de trabalho». 

Com a prioridade e no mais curto 
período de tempo exigido, vamos ter 
que fazer serão na escola com certe-
za. 

Este Decreto é um aliado do polé-
mico “novo” projecto de regime de 
autonomia, administração e gestão 
dos estabelecimentos públicos de 
educação, porque centraliza grandes 
poderes na figura do director e do 
conselho executivo. Sigam o meu 
raciocínio: inicia-se um processo 
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Educação Especial

exaustivo que canaliza uma equipa 
em que se destaca o docente espe-
cializado, diversos técnicos (médicos, 
psicólogos, terapeutas), os serviços 
de intervenção precoce ou outros que 
acompanhem o aluno e os pais ou 
encarregados de educação. O pro-
cesso começa com a referenciação 
e depois segue através da avaliação 
e da elaboração de um programa 
educativo individual. Depois de todo 
este trabalho que implica vários pro-
fissionais intervenientes, é o director 
da escola ou o presidente do conse-
lho executivo que decide, ou não, a 
sua aprovação. Imaginemos que esta 
supra figura hierárquica, delegada do 
ME (ou da SRE) na escola e a quem 
deve plena fidelidade, não considera 
serem necessárias as horas de apoio 
especializado e técnico determinadas 
para aquele aluno, por razões eco-
nomicistas? Ou se esta personagem 
se julga mais competente do que a 
equipa técnica discordando das suas 
conclusões?

Em relação à criação das esco-
las de referência e de unidades de 
ensino estruturado, claro que há 
inúmeras vantagens rentabilizando 
ao máximo as condições especificas 
de ensino e de aprendizagem neces-
sárias para estas crianças e jovens: 
respostas educativas especializadas, 
adequações de carácter organizativo 
e de funcionamento para as especifi-

cidades, tecnologias, equipamentos, 
espaços, mobiliário e criação de 
materiais adaptados às características 
dos alunos. No entanto, esta criação 
sai do âmbito da escola inclusiva pois, 
segundo esta, é a escola que tem 
que criar as condições e as pedago-
gias para darem resposta à criança 
ou jovem com NEE que deve ter o 
direito, assim como acontece com os 
outros alunos, de frequentar a escola 
da sua zona ou da zona onde os seus 
pais trabalham. Havendo selecção 
de escolas este direito é-lhes nega-
do com a agravante de correrem o 
risco de poderem ter que frequentar 
escolas bem distantes da sua área de 
residência. 

Como se explica então a hipocrisia 
deste Decreto ao determinar no Artigo 
2º, nº 2, que as escolas «não podem 
rejeitar a matricula ou a inscrição de 
qualquer criança ou jovem com base 
na incapacidade ou nas NEE que 
manifestem»? Ora então, o pai de um 
menino cego, surdo ou com outra 
deficiência ou incapacidade, vai matri-
cular o filho na escola da sua zona 
e dizem-lhe que lamentam mas que 
aquela escola não é uma escola de 
referência para a sua deficiência. Esta 
é uma das muitas incongruências do 
Decreto. 

Na RAM não está em funcionamen-
to o novo regime legal, pois os traba-
lhos deste ano lectivo de 2007/2008 

ainda foram desenvolvidos na base do 
Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto. 
Segundo indicações da Directora 
Regional de Educação Especial e 
Reabilitação vai haver uma adaptação 
específica para a Região, um projecto 
de decreto legislativo regional, com 
interesse em dar continuidade à políti-
ca de educação inclusiva das nossas 
crianças e jovens com NEE. Será cria-
do, o mais brevemente possível, um 
grupo de trabalho para elaborar uma 
proposta que será posta à discussão 
pública. Os vários serviços da DREER, 
através do pessoal docente e técnico, 
já começaram a fazer a análise da 
situação e das suas necessidades na 
Região. Esperemos que todos parti-
cipem activamente na preparação de 
um documento que cumpra os objec-
tivos de uma educação democrática 
e inclusiva numa escola pública de 
maior qualidade que zele realmente 
pelos alunos e combata o abandono e 
o insucesso escolar.

Acreditamos nas boas intenções 
da DREER e na criação de um modelo 
que traga o máximo de vantagens para 
os alunos com NEE, até porque seria 
um grande contra-senso quebrar uma 
politica de inclusão que sempre tem 
sido defendida ao longo dos anos da 
história da Educação Especial na RAM.

Helena Paula Freitas
(Coordenadora da Educação Especial)
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Janeiro de 2008.
Primeiro mês de mais um ano civil que ainda 

agora começou. Aproveito para reforçar os meus 
maiores desejos de muita SAÚDE, muito AMOR 
e muita PAZ, porque o resto…“a gente corre 
atrás”. 

Efectivamente, os calendários anualmente 
renovados, recomeçaram a sua conta-
gem, dando o sete lugar ao oito. Mas 
tenho de vos segredar que, apesar da 
apoteótica despedida do Dezembro e 
a recepção do Janeiro com o céu mul-
ticolor, as lágrimas de arco-íris caídas 
do céu, o estampido dos foguetes, 
o frenesim citadino, os fatos novos 
e reluzentes, os cabelos armados, a 
incessante movimentação nocturna e 
tudo o mais que a magia de cada 
um possa recriar, resta-me sempre a 
convicção de que os dias se sucedem 
naturalmente, com maior ou menor 
estrépito, com maior ou menor singe-
leza. Não importa quantos Janeiros já 
comecei porque embalo a certeza que em cada 
dia há sempre um recomeçar, um reinventar para 
a vida, um caminhar sereno para outros sóis em 
Equilíbrio e Harmonia.

Abordei o ano civil, mas poderia ser o judicial, 

o litúrgico, o… o…ano lectivo. Interessa-me este 
sobremaneira, que nunca festeja com pompa e 
circunstância o seu começar, mas paulatinamen-
te esgotou já o primeiro trimestre e está em vias 
de extinguir o segundo, bem diminuto por sinal. 
Todos recordam que a calendarização de activi-
dades patenteava para este período o início de 

áreas como:
- Castelhano Vocabular
- Internet Avançada
- Curso de Alimentação 

Vegetariana
Uma avaliação rápida e informal 

diz-nos do agrado e contentamento 
dos participantes por tais opções, 
seja “ablando”,”teclando”ou “sojan-
do”. Cada uma, com uma lingua-
gem bem peculiar, propicia alimento 
ao nosso corpo físico, mental e até 
mesmo espiritual.

Todos estamos despertos, empen-
hados e activos e certamente que 
sempre procuraremos descobrir as 

novas oportunidades que se abrem em cada 
começo.

A professora Aposentada
Conceição M. Pereira

PAÍS DE MUITO MAR 

Somos um país pequeno e pobre e que não tem 
senão o mar  
muito passado e muita História e cada vez menos  
memória 
país que já não sabe quem é quem 
país de tantos tão pequenos 
país a passar 
para o outro lado de si mesmo e para a margem 
onde já não quer chegar. 
País de muito mar 
e pouca viagem. 

(Manuel Alegre, 17-5-2006)

“Muito mar, pouca viagem...viajemos com estas naus. 
O perigo do mar é que nos engole, nos afunda na 
escuridão inconsciente, nos dissolve dissolvendo toda a 
luz da Razão ou da Inspiração que nos podia orientar. 
A redenção, pois de redenção se trata, colectiva, social, 
e pessoal, individual - reside na viagem. No gosto e 
na convicção de que é o caminhar que fará o caminho 
(…)”

Palavras de escritora, professora e ensaísta
Yvette Centeno,

 em Maio de 2007, na apresentação do livro de poemas 
“Doze Naus”

Calendário do Tempo

prémio d. dinis aTribuído a manuel alegre 
pelo livro "doze naus"



Começaste no Torreão
Tendo ao lado, por vizinha,
A rua com várias quintas
E que se chama Torrinha.
Cresceste encosta acima
E quando chegaste à Levada
Ali ficaste parada,
Calada, à tua maneira
Olhando o portão da quinta
Que tem por nome “Palmeira”.

No tempo de meus avós
Outro era o nome teu:
“Rua Leite Monteiro”
Foi nome que a Câmara deu.
Vai de três para quatro séculos.
Um homem de muitos bens,
Dizem, que no sítio viveu.
E o povo no seu saber
“Carne Azeda” lhe chamava
Isso não se explicava…
Já corria o século vinte
E a nossa edilidade
Resolve homenagear
Tão alta personalidade
E o teu nome mudar!

Muitos não sabem, creio eu
Que o Max aqui viveu
Era jovem, não subira
O patamar da glória.
Tenho em minha memória
Quantos, quantos, cá viveram:
Conheci três sacerdotes
Um deles compositor;
E não esqueço o doutor
Que tratava a pequena
Quando o sarampo – sem aviso –
Fazia sua chegada.

Recordo uma senhora
Afamada bordadeira
Bordava lençóis p’rás minhas noivas
Com flores de laranjeira.
Lembro a nossa catequista
Em Doutrina especialista;
Todo aquele formulário
Se tinha de decorar
Exercício de memória
Que não podia falhar!

Vários músicos conheci
Que foram, cá, moradores
Ourives, comerciantes,
Motoristas, costureiros,
Alfaiates, enfermeiras,
Carteiros, industriais,
Mecânicos, descarregadores,

Bom grupo de professores,
Todos eles merecedores
Da nossa consideração
Dando à geração vindoura,
Da vida, boa lição!

E não esqueço os passantes:
Por volta do meio-dia
Quase sempre a assobiar
Vinham os rapazes das cestas
Descendo das zonas altas
Para o almoço entregar
A quem, dentro da cidade,
Se encontrava a trabalhar.

Parece que ouço ainda
Com sua voz estridente
Logo pela manhã
Acordando toda a gente:
O vendedor de peixe
Trazia peixe fresquinho

E vinha sempre cedinho
Não fosse o sol apanhar
E o peixe se estragar…

E dos lados do Caniço
- Com intervalo alongado –
Vinha um velhote alquebrado 
Com cebolas entrançadas
Suspensas de um cajado.
Formando um ramalhete
Trazia cabeças de alho.
Sempre a pé dessa lonjura
Levava vida tão dura!

Oh rua da minha infância
Aqui, gastei minha vida!
Eu não te troco por outra
Nem mesmo por avenida.
Com rumo à Eternidade
Um dia, te vou deixar…
Quero no Céu um lugar
De onde te possa ver
Quando a saudade apertar.

Dulce Gonçalves   

a minHa rua
Mais um texto, desta vez em verso, produzido pelas alunas do “Circulo de Leitura e Escrita”.

Oh rua da minha infância. 
Aqui gastei a minha vida! 
Eu não te troco por outra.
Nem mesmo por avenida.



bulas
Não me estou a referir às cartas pontifícias 

de carácter solene. Não. Refiro-me apenas aos 
“impressos que acompanham os medicamentos e 
contém informação acerca da sua composição e 
posologia”.

Pois aqui há dias, estive adoentada e fiz o que 
costumo fazer. Vou ao médico. Examinou-me e, 
como é da praxe, receitou-me uns remédios. Fui 
aviá-los e, como sou boa doente, comecei a tomá-
los. Só que, cai na armadilha de ler os prospectos 
que as caixinhas traziam. O que eu fui fazer!

Passei à frente da composição (sempre com-
plicadíssimo), verifiquei a posologia e resolvi ler a 
extensa lista de possíveis efeitos secundários.

Eram de cair para o lado com uma coisinha má. 
Claro que senti tudo: queda de cabelo, cefaleias, 
tonturas, perturbações visuais, alucinações audi-
tivas, perda de olfacto e paladar. Aftas, gengivite. 
Acne, urticária, pele seca e escamosa. Depois, por 
ali abaixo, tive contracções no esófago, fiquei afó-
nica e a laringite avançou por aí fora. Tive náuseas, 
vómitos, diarreia, arritmia e dificuldades em respirar. 
Tosse frequente e arrasadora, dores no fígado, 

incontinência urinária, eclodir de varizes, artrozes 
exacerbadas e até as unhas dos pés se descasca-
ram!

Tinha que me violentar e preparar psicologica-
mente sempre que chegava o momento de tomar 
aquelas drogas. Mas tomei tudo direitinho. Era 
o que faltava. Ter pago a consulta, comprado os 
remédios e depois não aproveitar nada!

Contrariando todos os meus pavores, o que é 
certo é que melhorei. E foi com alívio que pude 
constatar que já podia conduzir máquinas e subir às 
gruas.

Já me estava a ver a ir ao hospital e nas con-
sultas externas, marcar dia e hora em todas as 
especialidades: neurologia, oftalmologia, otorrino, 
pneumologia, hematologia, ortopedia, etc, etc. Só 
duas especialidades ficariam de fora: pediatria e 
obstetrícia.

Já não foi mau. Se pudesse fazer um apelo, 
pedia aos redactores das bulas, prudência e con-
tenção. Assim, são um susto!

Amélia Carreira



Tenho seis, sete anos. Estou à porta da 
minha casa, à espera de alguém que se 
aproxima.

Distingo ao longe uma 
figura de mulher pequenina 
quase andrajosa, curvada ao 
peso dos anos, e da amargu-
ra de uma vida cheia de soli-
dão. Essa mulher, sempre me 
inspirou uma imensa ternura. 
Nunca soube explicar, nem 
ela saberia também, o por-
quê do carinho com que me 
olhava. Que representava eu 
para ela? Jamais saberei…

Sempre a vi de negro. Saia 
comprida, lenço na cabeça 
e por cima um chapéu de 
homem que em tempos 
deveria também ter sido 
preto.

Como brilhavam os seus 
olhos quando me viam! E eu 
corria para lhe falar. Que lhe 
poderia eu dizer? Ouvia-a, 
escutava-a e devia estar aí o 
nosso segredo.

Era uma cumplicidade ino-
cente que me ligava àquela 
mulher, que me fez durante 
muito tempo correr para 
a porta para a ver chegar. 
Dava-lhe uma moedita, que 
ela agradecia com um “Deus 
lhe pague meu amor”, e lá ia com o seu cesto 
à cabeça, apanhando papéis aqui e ali que 
metia num saco, como se fosse um tesouro.

No dia que não me visse, batia timidamente 
à porta e perguntava “a menina?”. Qualquer 
resposta a satisfazia, porque ela sabia que no 

dia seguinte ou no outro 
eu lá estaria.

De repente, deixou 
de aparecer. Fiquei tris-
te. Esperei. Perguntei. 
Ninguém me dava expli-
cações. Até que um dia 
soube que “a minha vel-
hinha” como eu lhe cha-
mava, apareceu morta 
dentro da sua casa, que 
eu nunca soube onde 
era, nem ela mo dizia, 
abandonada há algum 
tempo, sobre um col-
chão apodrecido, dentro 
do qual estavam, tam-
bém inutilizadas, deze-
nas ou talvez centenas 
de notas. Triste vida e 
triste morte a sua.

Estou novamente à 
porta da minha casa. 
Sei que ela não passa-
rá. Mas a saudade com 
que hoje a recordei, 
fez-me ouvir uma vozi-
ta muito ténue, muito 
meiga a perguntar – “a 
menina?”.

Teresa Pinheiro

a mulHer da 
minHa memória

- Adiamento da Homenagem a Aquilino 
Ribeiro por motivo de doença da 
Conferencista. Outra data será noticiada 
oportunamente.

- Passeio a Madrid - de 23 de Maio a 1 de 
Junho. Em Fevereiro será divulgado o progra-
ma e a data de inscrições.

NOTÍCIAS
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Formação Profissional

Do alto do seu pedestal e, 
como vem sendo seu hábito, sem 
ouvir nada nem ninguém, nem ao 
menos as Instituições acreditadas 
para a promoção de formação 
contínua, a Senhora Ministra pen-
sou, falou e decretou.

Decretou que, a partir do ano 
lectivo em curso, a prioridade 
na formação seria dada às dis-
ciplinas da Matemática, Língua 
Portuguesa e Necessidades 
Educativas Especiais como forma 
de combater o insucesso escolar 
dos alunos. Decretou também a 
obrigatoriedade de frequência de 
pelo menos dois terços de acções 
de formação na área científico- 
-didáctica que o docente lecciona. 

  De uma penada só, passou 
um atestado de incompetência a 
todas as Instituições de Ensino 
Superior que formam professo-
res que, por sua vez, impávidas 
e serenas, calaram e silenciaram 
aquela que deveria constituir uma 
das suas grandes indignações 
porque aquilo que a Senhora 
Ministra disse, na prática, é que 
a formação contínua só existe 
para colmatar deficiências/insufi-
ciências da formação inicial. Mas, 
simultaneamente, revelou também 
uma grande ignorância, pessoal e 
de equipa, do que se passa nas 
Escolas e sobretudo daquelas 
que podem ser as suas necessi-
dades em termos de formação.

Não pretendendo contestar o 
facto da Profissão Docente exigir, 
efectivamente, uma formação 
de elevada qualidade científica, 
interrogo-me, no entanto, sobre 
quem terá dito à Senhora Ministra 
que as necessidades de for-
mação dos docentes se centram 
apenas e só na sua “fraca” pre-
paração científica. 

Porque não terá pensado esta 
“ilustre e sábia” Ministra que 
as dificuldades dos docentes 
podem, e muitas vezes, depen-
dem de outros factores. Citando 
apenas alguns exemplos: da 
relação pedagógica com os seus 
alunos; da relação pessoal, social 

e profissional com os colegas e 
com os encarregados de edu-
cação; da organização e gestão 
das suas salas de aula; da capa-
cidade para liderar os grupos e 
gerir os seus conflitos; da ausên-
cia de motivação dos alunos para 
os programas curriculares que 
são obrigados a cumprir; da difi-
culdade e ausência de formação 
adequada para lidar com alunos, 
pessoal, familiar e socialmente 
desfavorecidos e problemáticos.

E que dizer do novo mode-
lo de avaliação das acções de 
formação engendrado por esta 
Ministra com a conivência do 
Conselho Científico e Pedagógico 
da Formação Contínua? 

Indiferente à preocupação que 
qualquer responsável por esta 
área deveria demonstrar, quanto 
ao impacto da formação con-
tínua na mudança das práticas 
pedagógicas dos docentes e, por 
consequência, na melhoria da 
qualidade das aprendizagens, a 
Senhora Ministra opta por incluir, 

na certificação da formação, a 
classificação quantitativa obtida 
pelo docente formando. Ou seja, 
não importa que a formação 
contribua ou não para a melhoria 
das “ensinagens” e do suces-
so educativo! O que importa é 
encontrar mais um obstáculo na 
avaliação dos docentes e mais 
uma condicionante à progressão 
na Carreira.

E na Região Autónoma da 
Madeira? Navegando num mar 
de incertezas quanto ao futuro 
do nosso Estatuto de Carreira 
Docente e quanto à capacidade 
legislativa dos Órgãos de Governo 
próprios da Região em legislar de 
acordo com as nossas próprias 
necessidades e especificidades, 
outro remédio não temos que não 
seja o de aplicar as decisões de 
uma Ministra incompetente, cega 
e surda que, há muito, deveria ter 
sido demitida.

Rita Pestana
Directora do Centro de Formação)

As Prioridades e a Avaliação
da Senhora Ministra
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Expressão Livre

É já assumido por todos que a 
escola tem um papel preponde-
rante na educação dos/as  por-
tugueses/as, mas há que fazer 
“caminho” para que também 
seja um espaço privilegiado 
para a construção de novos 
valores que venham, de facto, a 
favorecer a democratização da 
nossa sociedade. A maioria dos 
intervenientes no processo edu-
cativo, nomeadamente o ME, 
continua apenas a dar priorida-
de à educação e a não valorizar 
a democratização da sociedade. 
As nossas Escolas continuam 
a não promover uma educação 
para a igualdade de género, 
apesar de a LBSE, na sequên-
cia dos princípios consagrados 
na Constituição da República 
Portuguesa, estabelecer como 
objectivos educacionais:

“Todos os portugueses têm 
direito à educação e à cultura 
nos termos da Constituição da 
República (D. R., Lei nº 49/2005, 
LBSE, Artº 2,1).

“O sistema educativo é o 
conjunto de meios pelo qual se 
concretiza o direito à educação, 
que se exprime pela garantia de 
uma permanente acção formati-
va e orientada para favorecer o 
desenvolvimento global da per-
sonalidade, o progresso social e 
a democratização da sociedade.” 
(Idem, Artº 1,2)

 Ao elegermos a questão da 
igualdade de género como área 
de intervenção nas escolas, a par 
da intervenção sindical no que 
se refere à defesa de direitos, 
fazemo-lo porque consideramos 
que estamos a contribuir para a 
consciencialização de que efecti-
vamente a diferenciação existe e, 
consequentemente, podermos vir 
a intervir por forma a alterarmos a 
realidade. Não podemos ignorar 
que reproduzimos preconceitos a 
vários níveis na formação dos/das 
jovens que em nada favorecem o 

desenvolvimento da sua identida-
de pessoal, nem a definição dos 
seus projectos futuros.

Ainda encontramos, na vida 
quotidiana e com demasiada fre-
quência concepções sobre o que 
é ser homem e ser mulher. A mu-
lher como beleza, débil fisicamen-
te, emotiva, dependente, asso-
ciada à procriação... enquanto o 
homem um ser viril, forte, aventu-
reiro, independente, superior...

E tudo isto, porque a ideia de 
que as diferenças biológicas entre 
os sexos determinam os com-

portamentos foi sendo construída 
através dos tempos, tornando-se 
tão evidente e natural, que tem 
vindo a ser reafirmada e consoli-
dada nas relações entre homens 
e mulheres. Consequentemente, 
como ponto de partida, é funda-
mental fazermos a distinção entre 
a noção de conceitos – de sexo e 
de género. Sinteticamente pode-
mos considerar que sexo é uma 
categoria biológica inerente ao 

indivíduo. O género é uma catego-
ria social, um conjunto de normas 
sociais impostas aos indivíduos 
constituindo um modelo de iden-
tidade psico-social para o sexo 
feminino e para o sexo masculino 
que  acabam por “desenhar” o 
seu modo de ser e de se com-
portar. Justifica-se portanto uma 
outra intervenção da Escola.

Não esquecer que é através do 
currículo explícito e do currículo 
oculto que a Escola contribui de 
um modo decisivo para a assi-
milação de valores por parte das 

crianças e dos jovens, coadjuvada 
pela família, pela comunidade, 
pela comunicação social... 

Partindo do pressuposto de que 
as experiências educativas con-
cretas, vividas no seio da família, 
poderão atenuar ou acentuar as 
mensagens associadas ao género, 
apreendidas pelas crianças de 
ambos os sexos, em virtude do 
processo geral de socialização, é 
também necessário que os pais e 

Importa perguntar porquê
A Metodologia Agir para a Igualdade nas Escolas
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as mães – ou pessoas substitutas 
– estejam permanentemente cien-
tes de que são modelos que os 
filhos e as filhas tendem a imitar. 

Quantas e quais as famílias 
em que, por exemplo, acontecem 
estas situações?

• ☺Participação do pai e do rapaz 
na partilha das tarefas familiares e 
domésticas.

• ☺Participação do pai e da mãe 
nas diferentes actividades diárias 
dos filhos e das filhas.

• ☺Cooperação entre rapazes 
e raparigas no desempenho de 
diversas actividades.

• ☺Oferta de materiais lúdicos e 
de outro tipo não diferenciados 
por sexo.

• ☺Encorajamento das raparigas 
para a exploração de profissões 
mais típicas no sexo masculino 

bem como o inverso.
• ☺Colaboração das raparigas 

nas tarefas mais desempenhadas 
pelo sexo masculino.

☺• Elogiar as raparigas pela sua 
audácia a enfrentar desafios e a 
resolver problemas.

☺• Elogiar os rapazes pelas suas 
maneiras e pela sua capacidade 
de organização e de arrumação.

Daí que, ao nível do combate 
às desigualdades de género, que 

actualmente ainda se verificam, 
e numa estratégia concertada, 
se deva considerar, também, a 
família como um alvo prioritário 
de intervenção. E não basta ape-
nas sensibilizar os pais e as mães 
para a identificação de eventuais 
situações de educação familiar 
condizentes com os estereótipos 
de género, sobre os quais talvez 
nunca tenham reflectido. Há tam-
bém que formá-los e apoiá-los.

• ☺“Aqui em casa somos todos 
a favor da igualdade de oportuni-
dades, mas o meu marido é quem 
manda”.

☺• “A rapariga deve ter menos 
liberdade que o rapaz, porque, se 
cair em desgraça, o povo fala mais 
dela”.

• ☺Mesmo que se esforce muito, 
o homem não tem tanto jeito para 

tratar dos filhos e das filhas. É a 
mulher que deve ficar em casa a 
cuidar deles”.

☺• “Fica mal ver um homem de 
avental à janela, pois parece que a 
sua mulher não é suficientemente 
competente para tratar da lida da 
casa”.

(In Educação Familiar, 
Estratégias para a Promoção da 
Igualdade de Género” – Colecção 
Mudar de Atitudes – pág. 108)

Igualmente os media têm um 
papel importante nesta área uma 
vez que influenciam fortemente as 
mentalidades e comportamentos 
de cada um/a de nós, em particu-
lar, e da sociedade, em geral. Daí 
a sua função não só informativa 
mas também formativa. Têm uma  
responsabilidade social na divul-
gação das políticas e estratégias 
para a promoção de uma cultura 
de igualdade entre mulheres e 
homens.

Também nesta matéria a 
Constituição da República 
Portuguesa consagra o princípio 
da igualdade e condena todas as 
formas de discriminação, nomea-
damente, em função do sexo. 
No que se refere aos direitos, 
liberdades e garantias pessoais, 
garante os direitos ao bom-nome 
e reputação, à imagem e à protec-
ção contra quaisquer formas de 
discriminação. 

Igualmente, na Resolução do 
Conselho da União Europeia 95/C 
296/06, relativa ao “Tratamento da 
imagem da mulher e do homem 
na publicidade e nos meios de 
comunicação social”, se pode 
ler: “Os estereótipos relacionados 
com o sexo na publicidade e nos 
meios de comunicação social 
constituem um dos factores de 
desigualdade que influenciam as 
atitudes em relação à igualdade 
entre mulheres e homens; este 
facto evidencia a importância de 
promover a igualdade em todos 
os domínios da vida social”.

A referida Resolução diz, ainda, 
que os meios de comunicação 
social podem contribuir signifi-
cativamente para a mudança de 
atitudes na sociedade, “reflectindo 
a diversidade dos papéis e das 
potencialidades das mulheres e 
dos homens”. 

Contudo, não é o que muitas 
vezes acontece. Lembremo-nos 
da exibição do programa televi-
sivo “A bela e o mestre”. A TVI, 
através do formato e conteúdos 
do referido programa, violou estas 
determinações uma vez que con-
tribuiu para o desenvolvimento do 
estereótipo feminino/masculino, 
segundo o qual as mulheres se 
querem “ belas e ignorantes” e, os 
homens, “viris e inteligentes”. 
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Expressão Livre
Reproduziu representações 

inaceitáveis do homem e da mu-
lher, atribuindo-se ao primeiro 
os dotes do conhecimento e do 
poder e à segunda, as supostas 
“virtudes” da ignorância e da sub-
missão. E surge no Ano Europeu 
da Igualdade de Oportunidades 
para Todos e Todas e no momen-
to em que o Governo português 
tornou público, um Plano Nacional 
de Acção, onde preconiza o de-
senvolvimento de estratégias “que 
permitam eliminar estereótipos e 
construir valores ético-culturais 
que promovam o respeito e a 
igualdade”. 

  A formação surge, portanto, 
como um instrumento fundamen-
tal para a mudança, que actua 
sobre as causas e não só sobre os 
efeitos, dirigida tanto a mulheres 
como a homens. Daí a FENPROF 
ter aprovado no seu último 
Congresso a necessidade de o ME 
fazer a “integração transversal da 
perspectiva de igualdade de géne-
ro nos currículos e programas, 
bem como na formação inicial e 
contínua de professores e pessoal 
não docente”. 

Importa ainda que as realidades 
sejam conhecidas através de estu-
dos quantitativos e qualitativos, da 
avaliação sistemática das acções 
que se vão desenvolvendo, das 
leis que vão sendo publicadas e 
da sua aplicação. Não podemos 
esquecer que os agentes sociais 
envolvidos, não estão em geral 
sensibilizados para os problemas, 
não os reconhecem facilmente 
porque aparentemente não exis-
tem. São considerados naturais 
por tradição ou preconceito e, 
muitas vezes, as vítimas da dis-
criminação e da desigualdade são 
culpabilizadas individualmente 
pelos problemas da sua vida, pela 
falta de capacidade individual, 
como se fosse uma escolha pes-
soal. Raramente se identificam as 
condições que condicionam esses 
percursos de vida e os factores 
que podem contrariar e inverter 
os processos de exclusão ou de-
sigualdade.

 Os diagnósticos devem cen-
trar-se nos problemas concretos, 
considerar a situação sócio-eco-
nómica em que se realizam, iden-

tificar os recursos necessários, as 
disponibilidades e as potenciali-
dades, procurar compreender as 
causas. Devem estudar o presente 
tendo em conta o passado, para 
perspectivar o futuro. Devem 
ainda envolver todos os agentes 
interessados, por forma a que seja 
uma fonte de informação aberta, 
em actualização e construção per-
manentes.

Integrado nos debates promo-
vidos pelo CNE sobre Educação, 
em 22 de Setembro de 2006, reali-
zou-se um debate em Santa Maria 
da Feira, cujo tema foi “Como 
vamos melhorar a educação nos 

próximos anos? Uma abordagem 
de género”.

As conclusões vêm confirmar 
a necessidade de a Escola incluir 
esta abordagem  nos seus pro-
jectos. Consideremos algumas 
das propostas:

 ☺• “São necessárias orientações 
por parte do M.E. no sentido de 
introduzir conteúdos específicos 
sobre igualdade de género nas 
áreas transversais ao currícu-
lo – Educação para a Cidadania 
- nas áreas disciplinares e não 
disciplinares, nomeadamente na 
Formação Cívica.” 

☺• “Obrigatoriedade de inclusão 
na formação inicial e na formação 

contínua de conteúdos sobre 
igualdade de género em edu-
cação. A formação em género e 
diversidade é fundamental para 
que o tipo de orientação ou mode-
lo curricular utilizado e operaciona-
lizado por docentes não se traduza 
no benefício dos mais aptos. O 
M.E. deverá exigir que a temática 
do género seja uma área trans-
versal prioritária e obrigatória na 
formação inicial de qualquer pro-
fissional de educação. A formação 
em igualdade de género deve ser 
também uma prioridade nos ser-
viços educativos das autarquias.” 

☺• “A regulamentação da lei dos 

manuais escolares (lei nº47/2006 
de 28/08/06) deverá conter orien-
tações explícitas e precisas para 
a concretização do art.11º, 2. ("As 
comissões de avaliação atendem 
também aos princípios e valores 
constitucionais, designadamente 
da não discriminação e da igualda-
de de género").”

☺• “As Comissões de Avaliação 
dos manuais escolares deverão 
integrar obrigatoriamente especia-
listas em género e educação”. 

☺• “É necessário desenvolver 
a investigação e os estudos de 
género em todos os níveis de edu-
cação e em todas as vertentes do 
sistema educativo. O M.E. deverá 
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fomentar a aplicação dos estudos 
sobre género e educação, por 
exemplo, ao nível dos currículos, 
dos programas, da organização 
escolar, das práticas pedagógicas, 
da orientação escolar.”

Estas propostas conduzirão 
inevitavelmente a que a escola:

☺• “...promova em rapazes e 
raparigas a capacidade de optar 
em igualdade de circunstâncias.” 

☺• “...desenvolva nas raparigas 
competências de liderança e 
promova a sua participação nos 
órgãos e associações escolares 
com vista a prepará-las para o 
desempenho de funções na esfera 

pública quando adultas”.
☺• “...tenha de perspectivar a vio-

lência no espaço escolar à luz das 
relações sociais de género.”

☺• “...implemente de forma gene-
ralizada e sustentada a Educação 
Sexual, na qual devem ser integra-
dos conteúdos específicos sobre 
as relações sociais de género, 
assegurada a articulação com 
as Associações de Pais e outras 
estruturas da comunidade.”

Para além de todas estas 
estratégias focalizadas na Escola 
impõe-se direccionar a nossa 
intervenção noutros sentidos, 
nomeadamente, na criação de 
outros quadros legislativos e no 

reforço da acção nos locais de 
trabalho, em geral, no sentido de:

☺• Informar sobre a legislação 
nacional e comunitária;

☺• Formar sobre o seu signifi-
cado, implicações dos conceitos 
utilizados, de modo a ser feita uma 
aprendizagem correcta quanto à 
sua utilização e adaptação;

☺• Sensibilizar em relação aos 
efeitos negativos da discriminação 
e às vantagens da diversidade no 
mundo do trabalho; 

☺• Eliminar estereótipos, atitudes 
e comportamentos discriminató-
rios.

Apesar de nos últimos anos se 

terem dado passos significativos 
no âmbito legislativo a nível nacio-
nal e comunitário no combate à 
discriminação de nada servirá se a 
legislação não for aplicada. 

As estatísticas têm demons-
trado que apesar do aumento da 
escolarização das mulheres, alar-
ga-se o fosso quanto à sua remu-
neração, têm maiores dificuldades 
de progressão e de promoção nas 
carreiras, de acesso a cargos de 
chefia e à formação profissional 
contínua. 

As mulheres são os trabalhado-
res com maior taxa de desempre-
go, nomeadamente no desempre-
go de longa duração, e ao nível do 

contrato precário. Também são as 
mais discriminadas, particularmen-
te as mais jovens, no que se refere 
ao exercício de direitos associa-
dos à maternidade e paternidade. 

Apesar, ainda, de a valorização 
do trabalho de homens e mulheres 
em igualdade de circunstâncias 
poder ser um factor motivador e 
estimulador para os/as trabalha-
dores/as, esta realidade mantém-
-se. Ter a consciência de que 
as possibilidades de promoção 
a determinadas carreiras são 
inacessíveis, que as categorias 
menos bem pagas ou menos qua-
lificadas se destinam, na maioria 
dos casos, a um dos sexos, é 
desmotivador de aprendizagens, 
de formação, esforço e empen-
hamento pessoal, tanto para os 
elementos do sexo discriminado 
como para os que têm o acesso 
facilitado. Portanto, é imprescin-
dível. anular a existência clara ou 
encoberta de discriminações.

 Também continuam a ser notó-
rias as situações de discriminação 
das mulheres no espaço político e 
em todas as instâncias de poder. 
As estatísticas também o compro-
vam. 

E porque que não há lutas  
ganhas  para sempre, temos que 
valorizar todas as iniciativas que 
contribuam para pôr fim a esta 
situação.

Daí a CGTP-IN ter criado a 
Comissão de Igualdade entre 
Mulheres e Homens. A FENPROF 
é um dos seus elementos que, 
para poder participar de uma 
forma articulada  com debate e 
aprofundamento das questões, 
formou a sua própria Comissão 
(CIMH), onde têm lugar dirigen-
tes de todos os sindicatos que a 
constituem.

Se a intervenção tem de ser a 
vários níveis então é importante 
lembrarmos que é ao Estado que 
compete “Promover a igualdade 
entre homens e mulheres” confor-
me está previsto na Constituição 
da República Portuguesa, artº 9º - 
Tarefas fundamentais do Estado. 

Intervenção de Maria Helena Gonçalves 
(Coordenadora da Comissão de Igualdade 

entre Homens e Mulheres da FENPROF), 
no Painel «Educar para a Igualdade», de 

9/11/07 (Auditório do Centro de Emprego)
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Sublinhado

A 18 e 19 de Abril, no Madeira Tecnopolo

O 9.º Congresso 
do Sindicato dos 
Professores da 
Madeira está em pre-
paração. Marcado 
para os dias 18 e 19 
de Abril, no Madeira 
Tecnopolo, Sala Ursa 
Maior, este momen-
to de reflexão e de 
debate em torno das 
linhas orientadores da 
acção sindical para 
o triénio 2008-11 tem 
como lema «Educação 
e Cidadania em Tempo 
de Globalização».

Atendendo às novas 
exigências para a vali-
dação das acções e 
tendo em conta que 
os congressos do SPM 
têm tradicionalmente 
uma vertente formati-
va, optou-se por seguir 
um formato misto, ou 
seja, manteve-se essa 
componente habitual e 
dilatou-se a parte emi-

nentemente sindical.
Para a componente 

formativa, destaque- 
-se do Programa do 9.º 
Congresso o painel «A 
Avaliação das Escolas, 
dos Professores e 
dos Alunos – Uma 
Abordagem Global», 
que terá como prin-
cipais dinamizadores 
os seguintes orado-
res: Prof Alexandre 
Ventura (Universidade 
de Aveiro), Prof 
Luís Freches dos 
Santos (Universidade 
de Évora) e José 
Calçada (Presidente 
do Sindicato dos 
Inspectores da 
Educação e do Ensino).

Outro painel mere-
cedor de destaque 
é o que terá como 
palestrantes Almerindo 
Janela Afonso (Prof 
da Universidade do 
Minho), Conceição 
Dinis (ex-membro da 

Comissão Nacional 
de Educação) e Mário 
Nogueira (Secretário-
Geral da FENPROF), 
que tem como título 
«30 Anos de Políticas 
Educativas e de 
Intervenção Sindical 
Docente».

Ainda sobre o 
Programa, resta assina-
lar que a Conferência 
de Abertura terá como 
orador Manuel Carvalho 
da Silva (Secretário-
Geral da CGTP-IN) e 
que a de Encerramento 
será proferida pelo 
Prof Santana Castilho 
(Escola Superior 
de Educação de 
Santarém).

O Espectáculo musi-
cal está agendado 
para a noite de dia 19, 
no mesmo local do 
Congresso, e será uma 
boa oportunidade para 
fecharmos com chave 
de ouro esta gran-

de iniciativa do SPM. 
Essa parte cultural está 
a cargo do GEFAC, 
Grupo de Etnografia e 
Folclore da Academia 
de Coimbra, que traz 
à cena a peça de tea-
tro «A Água Dorme de 
Noite» e cantares alen-
tejanos.

Eleição de 
Delegados

Entretanto, decorre 
a eleição de Delegados 
ao Congresso, que, 
de acordo com o 
Regulamento do 9.º 
Congresso (cf. Página 
seguinte), deverá estar 
concluída até 14 de 
Março. Prevê-se que 
sejam eleitos 600 
Delegados.

Os Delegados 
Sindicais do SPM já 
têm lugar assegurado 
no 9.º Congresso, fal-
tando eleger os sócios 

9.º Congresso do SPM
debate Educação e Cidadania
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A 18 e 19 de Abril, no Madeira Tecnopolo

Educação  
e Cidadania 
em Tempo  
de Globalização

9º Congresso SPM

18 e 19 de Abril 2008 
Madeira Tecnopolo - Sala Ursa Maior

que se candidatem e 
que mereçam a con-
fiança dos demais.

Como é habitual, 
o SPM solicitou à 
SREC uma dispensa 
especial para os dele-
gados ao Congresso, 
que foi concedida.

Para que este 
momento de espe-
cial reflexão sobre 
o futuro do nosso 
sindicato, do sindi-
calismo em geral e 
da própria Educação 
regional e nacional, 
recomenda-se uma 
leitura atenta do 
Projecto de Moção 
de Orientação, que 
está disponível no 
sítio electrónico do 
SPM - http://www.
spm-ram.org/ -, 
onde também podem 
ser consultados os 
restantes materiais 
respeitantes a este 
Congresso. As pro-
postas de alteração 
e demais contributos 
para os documentos 
apresentados como 
projectos devem ser 
encaminhadas para 
o SPM através dos 
canais existentes 
para o efeito: delega-
dos sindicais e email.

O próximo número 
desta revista será 
totalmente dedicado 
a este grande evento 
do SPM.

9.º Congresso do SPM
debate Educação e Cidadania
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Discurso Directo

«Autonomias apenas se justificam 
se conseguirem marcar a diferença»

Presidente do SPRA em entrevista à Prof:

Armando Dutra é um profundo 
conhecer das realidades educa-
tivas das regiões autónomas dos 
Açores e da Madeira, incluindo 
os ECD`s regionais, que, na sua 
óptica,  poderiam ter constituído 
«uma boa oportunidade de afir-
mação da autonomia regional». 
O Presidente do Sindicato dos 
Professores da Região Açores vai 
mais longe e acusa os Governos 
Regionais de terem aproveitado a 
“boleia” do Estatuto Nacional, para 
«pôr em causa muitos dos direitos 
profissionais dos docentes, con-
sagrados no Estatuto que vigorava 
desde 1998, desvalorizando social 
e materialmente o exercício da 
nossa profissão.» 

Prof – Há quem considere a 
regionalização da educação um 
pau de dois bicos, porque, por um 
lado, ela permite expurgar alguns 
aspectos desagradáveis dos diplo-
mas nacionais, por outro, pode levar 
os governantes regionais a tentar 
incluir aspectos pouco consensuais, 
funcionando estes como contrapar-
tidas perigosas... Que comentário 
lhe merece este ponto de vista, 
tendo em conta a sua experiência 
negocial com o Governo Regional 
dos Açores?

Armando Dutra – A regionalização 
da educação tem, como é óbvio, ris-

cos, sobretudo se for assumida numa 
perspectiva de mera afirmação do 
poder político e se este for promotor 
de modelos educativos fechados, que 
conduzam à implementação de visões 
redutoras do país e do mundo. Não 
obstante, é preciso educar para ver ao 
longe sem, contudo, deixar de ver ao 
perto, de modo a melhor conhecer-
mos a nossa geografia física e huma-
na, a nossa história passada e recente, 
valorizando e aprofundando a nossa 
identidade cultural, ou seja, a nossa 
micro-cultura, que nos caracteriza 
como cidadãos de uma determinada 
região ou país.

Açores quer currículo regional

Esta dimensão é importante na 
formação das crianças e jovens, razão 
pela qual a Lei de Bases do Sistema 
Educativo já a preveja, ao explicitar 
que “os planos curriculares do ensino 
básico devem ser estabelecidos à 
escala nacional, sem prejuízo da exis-
tência de conteúdos flexíveis, integran-
do componentes regionais”. Aponta, 
inclusive, para que, em termos meto-
dológicos, as aprendizagens se des-
envolvam num grau de complexidade 
crescente, partindo do conhecimento 
e vivências sócio-culturais locais, 
como base de sustentação e compre-
ensão da realidade regional, nacional e 
mundial. Contudo, o Governo Regional 
dos Açores pretende ir mais além, 

ao querer avançar com um projecto 
de currículo regional para o Ensino 
Básico que se propõe alterar o plano 
curricular estabelecido a nível nacio-
nal, no âmbito das disciplinas e áreas 
curriculares não disciplinares, cargas 
lectivas, processos de avaliação e, 
inclusive, horários de funcionamento 
das escolas.

Porque consideramos que o de-
sejo de inovação e mudança, ao nível 
da educação, não pode assentar em 
actos de voluntarismo que prescindam 
de uma avaliação séria e rigorosa dos 
planos curriculares, dos programas 
e das experiências de aprendizagem 
em curso, defendemos que esta 
proposta seja objecto de amplo e 
profundo debate na sociedade aço-
riana, merecendo a maior atenção da 
comunidade educativa no que res-
peita à sua exequibilidade e aos seus 
propósitos. Há que explicar como 
se articulam os currículos nacional e 
regional, embora a Comissão Regional 
de Desenvolvimento Curricular diga 
que tal não irá acontecer numa lógica 
aditiva, operacionalizando-se de forma 
transversal e transdisciplinar.

A regionalização da educação vista 
no plano sócio-profissional não dissi-
pa, igualmente, quaisquer riscos, por-
que não há garantias de que determi-
nados direitos e condições de trabalho 
se mantenham ao longo do tempo. 
Temos exemplos negativos ocorri-
dos em determinados sectores de 
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movimento sindical: membro 
do Conselho Nacional e do 
Secretariado da FENPROF e 
Presidente do Sindicato dos 
Professores da Região Açores.
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ensino, nomeadamente na Educação 
Pré-Escolar, onde, em determinado 
contexto, a Região Açores produziu 
legislação mais favorável, constituindo 
referência nacional, tendo esta sido 
posteriormente alterada em sentido 
negativo. Reconhecemos que, por 
vezes, há vantagens em trabalhar e 
negociar com Governos “de proximi-
dade”, mas também sabemos que a 
dispersão do poder, através da regio-
nalização ou da municipalização, nos 
enfraquece e fragiliza sempre que seja 
necessário assumir posições em que 
a unidade é determinante no plano da 
reivindicação e da luta.

ECD Açores resulta de desafio
do SPRA

Prof – No caso concreto das 
negociações do denominado 
Estatuto da Carreira Docente na 
Região Autónoma dos 
Açores entre o Governo 
Regional e os parceiros 
sociais, este dilema 
parece ter existido. 
Relate-nos as princi-
pais etapas percorridas 
nesse processo nego-
cial, desde logo expli-
cando a sua génese, 
que a todos surpreen-
deu na medida em que 
deu origem ao Decreto 
Legislativo Regional 
n.º 28/2006/A, numa 
altura em que ainda se 
encontrava no auge a 
luta contra a proposta 
de ECD do Governo da 
República.

Armando Dutra - O Estatuto da 
Carreira Docente na Região Autónoma 
dos Açores, embora estivesse no 
horizonte do Governo e, sobretudo, 
do governante que tutela a pasta da 
educação, o que é um facto é que 
tal pretensão permanecia em estado 
latente, à espera de uma oportunida-
de política. Esta oportunidade surgiu 
no momento em que o Sindicato dos 
Professores da Região Açores, rea-
gindo à política educativa retrógrada 
deste Ministério da Educação, que 
ousou pôr em causa princípios essen-
ciais da profissionalidade docente, 
teve a coragem e a determinação 
de desafiar o Secretário Regional da 
Educação e Ciência a apresentar uma 
Proposta de Estatuto diferenciado para 
a Região Açores. Tal facto ocorreu 
no dia 11 de Outubro de 2006, no 
grande e memorável plenário sindical, 
realizado no Coliseu Micaelense, em 
Ponta Delgada, onde centenas de 

Educadores e Professores receberam 
o compromisso público do Secretário 
Regional da Educação e Ciência, no 
sentido de avançar com a apresen-
tação de uma Proposta de Estatuto, 
caso fosse essa a vontade dos 
Sindicatos.

Prof – Está explicada a génese. 
Aborde, agora, as reuniões.

Armando Dutra - O SPRA, a 31 
de Outubro de 2006, solicitou uma 
primeira reunião à Secretaria Regional 
da Educação e Ciência onde impôs, 
como condições prévias ao início do 
processo negocial, a salvaguarda de 
questões fundamentais tais como: a 
manutenção de uma carreira única 
sem a existência de quaisquer cate-
gorias hierarquizadas, a progressão 
sem constrangimentos administrativos, 
ou seja, sem quotas e sem vagas que 

condicionassem o acesso ao topo da 
carreira, a existência de uma avaliação 
de desempenho centrada na escola e 
baseada no mérito absoluto, a manu-
tenção da gestão democrática das 
escolas, fazendo depender o exercício 
dos cargos de um processo eleitoral 
acessível a todos, e a salvaguarda da 
mobilidade dos docentes no espaço 
nacional.

Assumidos estes princípios pela 
SREC, surge a primeira versão da 
Proposta de Estatuto que, apesar de 
honrar os compromissos, procurou 
introduzir novos elementos, os quais, 
em alguns aspectos, evidenciavam 
retrocessos relativamente ao Estatuto 
Nacional, com o nítido propósito de 
procurar um maior equilíbrio entre 
perdas e ganhos, tendo por com-
paração o ECD Nacional, de modo 
a evitar constrangimentos políticos 
entre Governos da mesma cor parti-
dária. Esta situação veio complicar as 
negociações que decorreram durante 

alguns meses, com elevação, digni-
dade e respeito, mas também, com 
alguns momentos de tensão perante 
posturas de intransigência em aspec-
tos relacionados com a avaliação de 
desempenho e outros que punham em 
causa direitos fundamentais, sobretu-
do no que respeita a faltas por motivos 
de saúde, trabalhador-estudante, entre 
outras.

“ECD da SREC”

Prof – A Assembleia Legislativa 
dos Açores acompanhou o pro-
cesso de negociação colectiva. 
Explique os moldes em que tal oco-
rreu, destacando as principais difi-
culdades que o SPRA enfrentou.

Armando Dutra - Depois de nove 
versões e de cinco longas reuniões 
negociais, a Proposta final de Estatuto, 

apresentada pelo Governo 
à Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores, não 
mereceu a nossa con-
cordância, por ter ficado 
aquém do expectável. 
Foi esse o nosso pare-
cer emitido à Comissão 
Permanente dos Assuntos 
Sociais e à qual, em 
audição agendada pela 
Comissão Parlamentar, 
tivemos a oportunidade, 
não só de denunciar os 
aspectos em divergência, 
mas, também, de exigir 
que a referida Comissão 
e a Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores, 
fazendo valer os princípios 

de um Estado de Direito Democrático 
assente na separação dos poderes, 
não se limitassem a legitimar a pro-
posta do Governo e introduzissem as 
alterações que o pensamento colecti-
vo considerasse mais justas e adequa-
das ao desenvolvimento da Região no 
plano educativo, com o devido respei-
to pela dignificação e valorização da 
classe docente.

Apesar de a Comissão Permanente 
de Assuntos Sociais ter conseguido 
melhorar alguns aspectos da proposta 
governamental, sobretudo ao nível 
das grelhas de avaliação, minorando 
alguns dos seus efeitos mais perver-
sos, o Estatuto da Carreira Docente 
na Região Autónoma dos Açores, 
votado e aprovado pela Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, 
com os votos a favor do PS e contra 
dos restantes partidos com assento 
Parlamentar: PSD, CDS e deputado 
independente, será por nós considera-
do como o “ECD da SREC”, à seme-
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lhança do “ECD do ME”. Este diploma, 
apesar de, em termos globais, marcar 
a diferença pela positiva relativamen-
te ao Estatuto Nacional, está longe 
de satisfazer as reivindicações do 
Sindicato dos Professores da Região 
Açores e de corresponder às preten-
sões dos Educadores e Professores 
que trabalham nesta Região, por ser 
nitidamente regressivo, ao nível de 
direitos e condições de trabalho, quan-
do comparado com o Estatuto que 
construímos na década de 90. 

O SPRA tem consciência de que 
o ECD na RAA não é o Estatuto que 
desejamos e merecemos, mas tam-
bém sabe que, se não tivéssemos 
lutado por esta solução diferencia-
da, ficaríamos na dependência do 
ECD Nacional, bem mais gravoso 
do que o nosso. Basta considerar 
que aquilo que conseguimos na 
Região Açores, como a salvaguarda 
da carreira única, estava no topo 
das reivindicações nacionais apre-
sentadas pela Plataforma Sindical, 
que envolveu as 14 organizações 
sindicais mais representativas da 
classe docente, e que, apesar do 
seu esforço e luta, não conseguiram 
preservar os aspectos estruturantes 
do nosso Estatuto, dada a prepo-
tência e espírito anti-negocial deste 
Ministério da Educação. É enorme a 
confusão que se vive no Continente 
com a divisão artificial da carreira 
em categorias hierarquizadas, a par 
das injustiças que envolvem todo o 
processo de concursos para aces-
so à categoria de professor titular, 
com o consequente deteriorar das 
relações interpessoais nas esco-
las, pondo em causa um trabalho 
solidário e cooperante, essencial a 
qualquer sistema educativo que se 
proponha melhorar a qualidade da 
educação e do ensino.

O SPRA considera que o Estatuto 
da Carreira Docente na Região 
Autónoma dos Açores poderia ter 
constituído uma boa oportunidade 
de afirmação da autonomia regional, 
colocando o primado dos interesses 
pedagógicos acima dos administra-
tivos e financeiros. Esperamos que 
o Governo Regional da Madeira não 
incorra no mesmo erro, para bem da 
Educação e do desenvolvimento de 
Portugal.  

Prof – Como é que os colegas 
que leccionam nos Açores acom-
panharam esta questão, porque 
não temos conhecimento de 
manifestações públicas de des-
agrado perante as propostas da 
SREC?

Armando Dutra – Os docentes 
que leccionam nos Açores, embora 
discordando deste ECD Regional e 
tendo manifestado o seu desagrado 
em diversos plenários realizados 
pelas várias ilhas do arquipélago, 
dada a conjuntura nacional, não 
se envolveram em grandes mani-
festações públicas, porque apenas 
existiam duas alternativas: ou se 
sujeitavam ao ECD Nacional, ou 
optavam por uma solução alternati-
va, o ECD Regional, que, não sendo 
o desejado, minimizava alguns dos 
efeitos negativos e perversos do 
Estatuto da Carreira Docente que 
havia entrado em vigor em 19 de 
Janeiro de 2007. Aliás, o Secretário 
Regional da Educação e Ciência, ao 
longo do processo negocial, tornou 
claro esse propósito de deixar aos 
Sindicatos e aos docentes essa 
opção, afirmando que o Governo, 
apesar de ter satisfeito algumas das 
nossas reivindicações, não estaria 
disponível para ir muito mais além, 
por razões de natureza económica 
e, até, de natureza política.

A aparente meritocracia

Prof – Sabemos que é conhe-
cedor da proposta governamental 
de ECD para a Madeira. Na sua 
óptica, quais são os aspectos 
mais gravosos da mesma?

Armando Dutra – A proposta de 
ECD para a Madeira, em termos 
globais, não difere muito do ECD 
na Região Autónoma dos Açores, 
excepto na questão da prova que é 
exigida aos docentes para a passa-
gem do 5º ao 6º escalão, que nos 
Açores não existe, e na periodicida-
de da avaliação.

Apesar da proposta de ECD para 
a Madeira salvaguardar, também, 

a carreira única e a inexistência de 
quotas, decerto que, tal como nos 
Açores, não irá merecer a acei-
tação dos docentes que trabalham 
nessa região, porque os Governos 
Regionais, aproveitando a “boleia” 
do Estatuto Nacional, não deixaram 
de pôr em causa muitos dos direitos 
profissionais dos docentes, con-
sagrados no Estatuto que vigorava 
desde 1998, desvalorizando social e 
materialmente o exercício da nossa 
profissão. As preocupações econo-
micistas, de forma mais ou menos 
acentuada, são um denominador 
comum em todos os Estatutos, cons-
tituindo a razão fundamental que está 
na génese das alterações propostas 
quer pelo Governo da República, 
quer pelos Governos das Regiões 
Autónomas, sob a capa de uma apa-
rente defesa da meritocracia.

As cedências dos Governos 
Regionais não são, por isso, sufi-
cientes para merecerem o devido 
reconhecimento dos educadores e 
professores, pelo que não desistirão 
de lutar por um estatuto de carreira 
profissional digno e valorizador da 
sua profissão.

Salvaguardar a mobilidade

Prof – O Representante da 
República para a RAM devolveu o 
ECD/Madeira com a justificação 
de que este violava o princípio 
geral de igualdade entre todos 
os funcionários públicos do país. 
Que comentário lhe merece esta 
argumentação, uma vez que o 
ECD/Açores não é muito diferente 
e foi promulgado pelo seu homó-
logo nessa Região Autónoma?

Armando Dutra – A razão de ser 
da autonomia político-administrativa 
das Regiões passa pelo entendi-
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mento de que é necessário res-
ponder de forma diferenciada aos 
problemas das populações, que 
vivem em contextos geográficos, 
culturais, económicos e sociais 
muito particulares, fortemente mar-
cados pela insularidade, como é o 
caso dos arquipélagos dos Açores e 
da Madeira.

Foi esse reconhecimento, por 
parte dos órgãos de soberania, que 
tem fundamentado o crescente 
alargamento de competências con-
cedidas aos Governos das Regiões 
Autónomas, através das sucessivas 
revisões constitucionais e dos res-
pectivos estatutos político-adminis-
trativos que, no caso dos Açores, 
está a ser de novo revisto, visando 
um maior aprofundamento e clarifi-
cação de poderes.

É estranho, de facto, que, perante 
a mesma realidade, haja compor-
tamentos diferenciados, com base 
em diferentes interpretações da 
Constituição. Exemplo paradigmáti-
co é o caso do Estatuto da Carreira 
Docente na Região Autónoma dos 
Açores, aprovado pela Assembleia 
Legislativa Regional da RAA em 
12 de Junho de 2007 e publicado 
em Diário da República, 1ª Série nº 
167, de 30 de Agosto de 2007, o 
qual não suscitou ao Representante 
da República para os Açores qual-
quer problema de constituciona-
lidade, enquanto o seu homólogo 
madeirense assumiu uma posição 
contrária relativamente ao ECD/
Madeira, devolvendo-o à respectiva 
Assembleia. Isto só demonstra que 
a leitura jurídica é muito “plástica” 
e que, contrariamente ao que seria 
desejável, não está isenta de sub-
jectividades.

Não me considerando com capa-
cidade para, em termos jurídico- 
-constitucionais, produzir argumen-

tos que vão no sentido da defesa de 
uma posição em relação à outra, no 
entanto, entendo que as autonomias 
apenas se justificam se conseguirem 
marcar a diferença em sentido posi-
tivo, como compensação dos aspec-
tos mais negativos que emergem 
naturalmente, pelo facto de sermos 
regiões insulares e ultraperiféricas.

Creio que mais importante do 
que realçar o princípio geral da 
igualdade entre todos os funcioná-
rios públicos do país, porque ela 
nunca existe se a observarmos em 
todas as suas dimensões, o que é 
necessário salvaguardar é o princípio 
da mobilidade em todo o território 
nacional. Eventuais benefícios que 
possam ocorrer pelo desempenho 
de funções nas regiões autónomas, 
podem e devem enquadrar-se numa 
lógica de incentivos, não raras vezes 
reclamados como condição necessá-
ria ao desenvolvimento harmonioso 
do país. Aliás, a diferenciação, em 
relação ao todo nacional, já existe 
em muitos outros diplomas, nomea-
damente dos concursos, que na 
Região Açores permanece anual, 
definindo, inclusive, prioridades 
regionais que mereceram aprovação 
do Tribunal Constitucional. Posso 
igualmente referir a criação das 
PASE, Provas de Avaliação Sumativa 
Externa, ou o Regime Jurídico da 
Criação, Autonomia e Gestão das 
Unidades Orgânicas do Sistema 
Educativo que, na Região, continuará 
a salvaguardar o modelo de gestão 
democrática das escolas, divergin-
do, mais uma vez, das orientações 
nacionais.

 
Prof – Falando agora do SPRA, 

conte-nos um pouco do que é 
fazer sindicalismo num arqui-
pélago com muitas ilhas, onde 
a insularidade tem custos ele-

vados, desde a dificuldade de 
realizar uma reunião semanal da 
executiva até à não dispensa da 
componente lectiva aos dirigentes 
sindicais.

Armando Dutra – O exercício da 
actividade sindical não é tarefa fácil 
numa Região com grande descon-
tinuidade geográfica e, sobretudo, 
quando os Governos desrespeitam 
determinados preceitos constitu-
cionais e legais, não só desvalori-
zando o papel dos Sindicatos na 
Sociedade, mas também atentando 
contra a sua organização e funcio-
namento. Importa referir que foi na 
Região Autónoma dos Açores onde 
o ataque aos direitos sindicais, 
através da restrição de créditos, 
primeiro se fez sentir de forma drás-
tica, fazendo com que a maioria das 
Áreas Sindicais, existentes nas diver-
sas ilhas do arquipélago tivessem 
de fechar as portas das respectivas 
sedes, limitando profundamente o 
serviço de atendimento público.

Porém, e contrariamente àquilo 
que o Governo, possivelmente, de-
sejava, tal não significou a paralisia 
da actividade sindical naquelas 
ilhas, porque, apesar de tudo, os 
dirigentes sindicais têm-se esforça-
do por interagir, sempre que possí-
vel, com os docentes, procurando 
auscultar o seu sentir profissional 
e dar expressão às suas reivindi-
cações. Continua-se a realizar ple-
nários por todas as ilhas dos Açores 
e a promover a necessária infor-
mação sindical, através da nossa 
página electrónica – www.spra.pt 
– de e-mails enviados aos sócios, 
da revista SPRA Informação, entre 
outros. Não obstante, reconhece-
mos grandes limitações em desen-
volver a acção sindical de proximi-
dade que nos caracteriza, agravada 
pela enorme redução do número 
de Delegados Sindicais, resultante 
da criação das unidades orgânicas, 
por constituírem elos de ligação, 
por excelência, entre a Direcção do 
Sindicato e as respectivas Escolas.

Apesar de todas estas restrições 
e limitações, o SPRA continua a 
cumprir a sua missão, com grande 
sacrifício, mas também com muita 
determinação dos seus dirigentes, 
aguardando com expectativa a 
alteração à lei sindical, ainda mais 
condicionadora da nossa acção, 
pelo que não se antevêem dias 
fáceis para o movimento sindical 
que, mesmo em situação limite, 
não pode ceder aos ataques dos 
Governos que descaracterizam e 
distorcem o sentido da Democracia.
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Notas Jurídicas

NOTíCIAS JURíDICAS

Redução da componente lectiva ART.º 79º ECD
DRAE reconhece razão ao SPM

A DRAE (Direcção Regional de Administração Educativa) 
acabou por reconhecer razão ao SPM com a emissão 
do Of. Circ. N.º 36/2007, 27/12/2007, determinando aos 
estabelecimentos de ensino da RAM que contemplem 
nos horários dos docentes as reduções por idade e 
tempo de serviço a que tinham direito e que o SPM sem-
pre exigiu.

Apesar de este of. Circular só contemplar o direito adqui-
rido às reduções até 19 de Janeiro de 2007 (publicação 
do ECD Continente), com efeitos a 1 de Setembro de 
2007, o SPM está a desenvolver todos os esforços para 
que seja reconhecido o direito a todos os docentes de 
verem os seus horários, do presente ano lectivo, organi-
zados nos termos do ECD anterior.
O SPM sempre esteve contra a interpretação das escolas 
(que dizem ter recebido orientações da SREC) de aplicar 
o ECD do Continente e continuaremos a lutar para que 
seja reposta a legalidade dos horários e consequente 
compensação pelo trabalho lectivo extraordinário que os 
docentes foram obrigados a cumprir.

LEGISLAçãO PUBLICADA

Nacional

- Dec. Lei n.º 341/2007, 12/10 – Aprova o regime jurídico 
do - Dec. Lei n.º 341/2007, 12/10 – Aprova o regime jurí-
dico do reconhecimento de graus académicos superiores 
no estrangeiro.
- Dec. Lei n.º 357/2007, 29/10 – Regulamenta o processo 
de conclusão e certificação, por parte de adultos com 
percursos formativos incompletos, do nível secundário 
da educação relativo a planos de estudo já extintos.
- Dec. Lei n.º 369/2007, 05/11 – Cria a Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e aprova os 
respectivos Estatutos.
- Dec. Lei n.º 377/2007, 09/11 – Altera a composição 
das juntas médicas e das comissões de verificação no 
âmbito da Segurança Social e uniformiza os procedimen-
tos de verificação de incapacidades no âmbito da Caixa 
Geral de Aposentações e da Segurança Social.
- Portaria n.º 1483/2007, 19/11 – Aprova o Regulamento 
de extensão dos CCT para o ensino particular e coopera-
tivo não superior.
- Despacho n.º 29864/2007, 27/12 – Regulamenta 
os procedimentos de acreditação para avaliação dos 
manuais escolares a partir do ano 2008/2009.
- Portaria n.º 1628/2007, 28/12 – Define os conceitos e 
os procedimentos para a adopção formal e divulgação 
da adopção de manuais escolares.
- Decreto-Lei n.º 3/2008, 07/01 – Define os apoios espe-
cializados a prestar aos alunos com Nec. Educ. Especiais 
na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Bás. Sec. dos 
sectores públicos particular e cooperativo.

- Despacho n.º 415/2008, 04/01 – Fixa as condições 
de entrada em vigor do regime de avaliação e certifi-
cação dos manuais escolares a partir do ano lectivo de 
2008/2009.
- Decreto Regulamentar n.º 2/2008, 10/01 – Regulamenta 
a Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente da Ed. 
Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário. 
- Portaria n.º 30-A/2008, 10/01 – Revisão anual das 
remunerações dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, local e regional e actualização das pen-
sões de aposentação.

Regional

- Ofício-Circular n.º 14/2007, 14/10 DRAE – Inscrição 
e Reinscrição dos Funcionários e Trabalhadores na 
Segurança Social.
- Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/M, 7/12 – 
Adapta à RAM o modelo de justificação de faltas por 
doença e respectivos meios de prova dos funcionários e 
agentes da administração central, regional e local.
- Decreto Legislativo Reg. n.º 22/2007/M, 7/12 – Adapta 
à RAM o regime de justificação de faltas por doença e 
respectivos meios de prova dos funcionários e agentes 
da administração central, regional e local, previsto no 
Dec-Lei 100/99 de 31/3 alterado pelo Dec-Lei 181/2007, 
de 9/5.
- Of. Circ. N.º 36/2007, 27/12, DRAE Determina que 
sejam contempladas, nos horários dos docentes, as 
reduções por idade e tempo de serviço aos que adquiri-
ram esse direito até 19/01/08.
- Portaria n.º 3/2008, 11/01 (Vice-Pres. SRAS) – Modelo 
de declaração comprovativa de doença a que se refere a 
alínea b) do artigo 3º do Dec-Leg-Reg no 21/2007/M, de 
7/12.

QUESTõES DO ATENDIMENTO A SóCIOS

Progressão na Carreira Docente está descongelada

Terminado o período de excepção de não contagem do 
tempo de serviço para efeitos de Progressão na Carreira, 
entre 30/08/2005 e 31/12/2007, reiniciou-se a contagem 
do tempo de serviço, para este efeito, a 01/01/2008. 
Assim, ao tempo de serviço contabilizado até 29/08/2005 
deve somar-se o tempo contado a partir de 1 de Janeiro 
do presente ano para obter o tempo de serviço necessá-
rio à progressão.

Os docentes que perfaçam o tempo de serviço neces-
sário à progressão, nos termos do ECD anterior, até 3 
de Maio de 2008, que tenham entregue ou venham a 
entregar o documento de reflexão crítica até 25 de Abril 
de 2008 e que obtenham menção qualitativa de Satisfaz, 
progridem nos termos da carreira anterior antes de serem 
reposicionados na nova carreira.
Para os restantes, após a transição para a nova carreira, 
a progressão fica condicionada à aplicação do novo regi-
me de avaliação.

Manuel Menezes
Atendimento e Apoio a Sócios do SPM
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Soltas

Com o presente n.º do “Prof” seguem dois 
folhetos relativos ao Seguro de Saúde dos 
sócios do sindicato: Boletim de Adesão e 
Pedido de Comparticipação.

O Folheto “Boletim de Adesão” é uma 
apresentação sumária das condições e das 
coberturas do Seguro de Saúde SPM, que 
não dispensa, no entanto, uma consulta 
e leitura integral das condições Gerais e 
Específicas. Este Boletim destina-se também 
à subscrição das Modalidades B e/ou Plano 
Integrado Familiar para os sócios que ainda 
não as possuem, e as desejem, e à ades-
ão do Seguro de Saúde para os docentes 
que não sendo sócios do SPM pretendam 
sindicalizar-se e aderir ao mesmo. O Boletim, 
depois de preenchido, deve ser entregue ou 
remetido para o SPM.

O Pedido de Comparticipação é o mode-

lo que passa a ser utilizado para solicitar o 
reembolso das despesas médicas efectuadas 
no âmbito do Seguro de Saúde o qual tem de 
ser remetido, depois de devidamente preen-
chido, juntamente com os documentos justi-
ficativos, à ADVANCECARE, por correio.

No âmbito desta reestruturação do Seguro 
de Saúde, que resultou numa redução dos 
prémios (mensalidade) a pagar pelos sócios, 
foram criados e estão disponíveis: um site 
específico — www.secre.pt/spm —, onde 
podem ser consultadas todas as informações 
relativas ao seguro, colocar questões, des-
carregar impressos, etc., e uma linha azul 
— 808 20 13 41 — através da qual podem 
ser colocadas questões e dúvidas durante o 
horário de expediente, dias úteis, das 10h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

A Direcção do SPM

Seguro de Saúde 
sócios SPM
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