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Editorial

O 9º Congresso do Sindicato 
dos Professores da Madeira, 
marcado para os dias 18 e 19 de 
Abril, realiza-se num momento de 
grande agitação politico-social, 
causada por medidas legislativas 
altamente penalizadoras para os 
trabalhadores da Administração 
Publica em geral e, como não 
podia deixar de ser, para os 
docentes em particular, que foram 
apanhados e arrastados por esta 
onda reformista, que atingiu vio-
lentamente o espaço educativo 
português.

Pela nona vez, desde a sua fun-
dação, e no ano em que completa 
30 anos ao serviço dos profes-
sores e educadores, o Sindicato 
dos Professores da Madeira 
reedita este fórum de debate, de 
discussão e de proposição em 
torno das grandes questões que 
se colocam à Educação, à Classe 
Docente e à Sociedade em geral. 
Será o momento de traçarmos li-
nhas estratégicas e objectivarmos 
metas para o desenvolvimento 
da nossa acção futura em prol de 
uma Escola para Todos, de uma 
classe docente dignificada e de 
uma sociedade desenvolvida, que 
todos nós queremos, certamente, 
ajudar a construir.

“Educação e Cidadania em 
tempo de Globalização” é o lema 
que escolhemos para esta nossa 
reunião magna, na convicção de 
que ele se adequa às exigências 
e às dificuldades que hoje se 
colocam ao exercício da profissão 
docente. Exigências e dificuldades 
que nos devem fazer reflectir com 
o propósito de nos tornarmos mais 
persistentes e actuantes, adjecti-
vos indispensáveis não apenas à 
nossa realização pessoal e profis-
sional mas também à melhoria da 
qualidade da nossa acção junto 
dos nossos alunos, da comunida-
de educativa e da sociedade no 
seu conjunto.

Este Congresso será, pois, um 
momento alto de discussão das 
medidas políticas que sucessiva-
mente se foram implementando 
sob a égide da modernização e 
do desenvolvimento. Porém, a 

verdade política só se encontra, 
analisando com rigor crítico a rea-
lidade social, onde, na verdade, é 
facilmente verificável que as medi-
das tomadas para implementar 
certos percursos políticos, conti-
nuam sem ter reflexos positivos 
do ponto de vista estruturante e 
sustentável.

Portugal por inteiro continua a 
apresentar dados estatísticos que, 
colocando-nos no fim das listas de 
todos os restantes parceiros euro-
peus, são violentamente revelado-

res de um país que tarda a sair da 
pobreza, que mantém a exclusão 
social como fenómeno dura-
douro, senão crescente, em que 
as populações, de uma maneira 
geral, estão longe de alcançar os 
padrões de bem-estar que carac-
terizam as democracias europeias. 
O analfabetismo e a sua dramá-
tica expressão - cerca de 10% 
da população nacional, segundo 
estudos recentes - são, porventu-
ra, o mais significativo sinal de que 
muito há ainda por fazer e que as 
respostas que à escola cabem têm 

de ser enquadradas com  medidas 
multidisciplinares abrangentes. 

A esta realidade, têm sido con-
trapostos modelos educativos 
que ao invés de promoveram a 
verdadeira inclusão social, discri-
minam socialmente camadas da 
população estudantil com óbvios 
reflexos negativos no sucesso 
escolar dos mesmos. Continua a 
usar-se um discurso aviltante em 
relação à escola pública e à ima-
gem profissional e social dos que 
nela trabalham. 

Tornou-se difícil para os profes-
sores e educadores passar a sua 
mensagem num tal diálogo conta-
minado. Este período ficou marca-
do por um sentimento generaliza-
do na classe de profunda revolta e 
desalento. Apesar das vicissitudes 
actuais por que passam os docen-
tes portugueses, há um capital de 
crédito que continua a valorizar o 
seu papel social. 

A valorização da Escola Publica 
enquanto veículo essencial na pro-
moção do acesso e do sucesso 
para todos passa, incontornavel-
mente, pela concepção de Escola 
como lugar e espaço aberto à 
reflexão critica onde as crianças 
e os jovens começam a ensaiar 
modos de estar e ser cidadãos em 
democracia num mundo cada vez 
mais competitivo e globalizado. 
Porque valores como solidarie-
dade, lealdade e cidadania, só se 
transmitem pela prática, a Escola 
tem de ser, necessariamente, o 
lugar onde é possível reflectir-se, 
na sua acção diária, os valores 
maiores que distinguem uma 
sociedade justa e plural e por isso 
uma sociedade mais fraterna.

É neste quadro social que se 
vai realizar o 9º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira do qual só se pode espe-
rar que seja um momento de larga 
e profunda reflexão no sentido de 
ancorar as perspectivas da classe 
docente numa base ampla de uni-
dade e coesão profissional, tendo 
inexoravelmente como meta a 
melhoria da educação, da escola 
pública, do sucesso educativo e 
da profissão docente.

Marília Azevedo
Coordenadora do SPM

O 9º Congresso do Sindicato 
dos Professores da Madeira

Será o momento
de traçarmos

linhas estratégicas 
e objectivarmos 

metas para o desen-
volvimento da nossa 
acção futura em prol 
de uma Escola para 

Todos, de uma classe 
docente dignificada 
e de uma sociedade 
desenvolvida, que 

todos nós queremos, 
certamente, ajudar

a construir.
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Entrevista

O primeiro painel temático (“30 Anos de Políticas 
Educativas e de Intervenção Sindical Docente”) do 9º 
Congresso do Sindicato dos Professores da Madeira, 
com início previsto para as 16h30, no primeiro dia dos 
trabalhos (18 de Abril), vai contar com as participações 
dos dirigentes sindicais Conceição Dinis e Mário 
Nogueira e do docente universitário e investigador, 
Almerindo Janela Afonso, da Universidade do Minho. À 
conversa com a PROF Magazine, o prestigiado soció-
logo sublinha que “temos de reflectir sobre os novos 
factores de crise da escola e repensá-la  profundamen-
te como instituição educativa, bem como, consequen-
temente, precisamos reinventar criativamente a acção 
educativa e de docência, imaginando novas formas de 
ser e estar na profissão de professor. A nossa profis-
são, embora ameaçada por tantos e diversos factores, 
não vai desaparecer. No entanto, não podemos insistir 
em opções e estratégias desactualizadas, incongruen-
tes com as exigências do mundo contemporâneo e 
anacrónicas face aos desafios que a Educação tem 
pela frente.”

Vai participar no 9º Congresso do Sindicato 
dos Professores da Madeira, que tem como lema 
“Educação e Cidadania em Tempo de Globalização”. 
Como encara o papel dos sindicatos na actualidade?

Almerindo Janela Afonso (A.J.A.) - Como sabe, cola-
boro regularmente com os sindicatos de professores há 
mais de duas décadas, nomeadamente com aqueles que 
são membros da Federação Nacional dos Professores 
(FENPROF), participando assim em iniciativas que ocorrem 

em lugares diversos, quer no Continente, quer nas Regiões 
Autónomas. Esta colaboração tem vários motivos, sendo 
um deles o que diz respeito ao facto de eu reconhecer o 
papel fundamental dos sindicatos numa sociedade marca-
da por grandes desigualdades e de valorizar a importância 
extraordinária do sindicalismo docente como espaço de 
exercício da cidadania, da colegialidade e da solidarieda-
de em torno de causas concretas. Desde sempre, tenho 
procurado transmitir aos meus alunos, quer das formações 
inicial e contínua, quer da graduação e da pós-graduação, 
a importância de reflectir sociologicamente sobre o profis-
sionalismo na sociedade moderna e de ter uma perspecti-
va crítica sobre todas as questões que, directa ou indirec-
tamente, estão relacionadas com uma concepção aberta 
e crítica do professor como trabalhador intelectual. Apesar 
de termos pela frente grandes desafios ao sindicalismo, 
indiscutivelmente, se não fossem os sindicatos não teria 
sido possível alcançar uma parte significativa das conquis-
tas e direitos dos professores.

Mas há quem tente passar uma mensagem de des-
valorização dos sindicatos, vindo esta mensagem tanto 
de alguns responsáveis políticos como de opinion 
makers de serviço…

A.J.A. – Sem dúvida. Há uma tendência muito forte 
para “apagar” processos, trajectórias e mesmo conceitos 
– e para, simultaneamente, “branquear” a historicidade 
das conquistas e das lutas sociais. A tendência ideoló-
gica dominante é para dar uma ênfase muito grande ao 
momento actual, apenas referindo o futuro a muito curto 
prazo e de forma pragmática. Há quem pretenda apagar a 
memória, des-historicizando a vida. Mas é importante lem-

Almerindo Janela Afonso levanta um pouco o “véu” sobre o tema da sua
intervenção no 9.º Congresso do SPM: «Vou acentuar a ideia da importância
dos sindicatos, vou sublinhar a importância das conquistas obtidas nos últimas 
décadas, vou tentar associar essas conquistas à ideia de profissionalismo».

“Se não fossem
os sindicatos, 
não teria sido
possível alcançar 
uma parte
significativa 
das conquistas
e direitos
dos professores”
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brar às pessoas o significado e força 
de um associativismo com valores e 
compromissos, bem como os per-
cursos colectivos feitos ao longo do 
tempo para conquistar direitos sociais 
de cidadania, em torno, por exemplo, 
do direito à educação e à frequência 
da escola pública (com qualidade 
científica, pedagógica e democrática), 
e o direito a um exercício profissional 
dignificante. Penso que esta preocu-
pação de avivar a memória assume 
redobrada importância no momento 
actual, em que os governantes, sem-
pre que podem, deixam intencional-
mente de lado os actores colectivos 
que são e devem ser interlocutores 
importantes (embora não únicos) na 
definição das políticas públicas.

Pensamentos como este do pro-
fessor Almerindo estão muito pouco 
presentes nas tribunas de opinião…

A.J. A. – Mas, neste momento, 
começou a emergir uma resposta 
mais determinada por parte de uma 
grande maioria de docentes, uma 
reacção forte, uma atitude mais deci-
dida para dizer basta à forma como 
estavam a ser tratados pelo próprio 
Ministério da Educação. No entanto, 
lembro sempre que os professores 
não são um bloco monolítico. São um 
conjunto profissional amplo e hetero-
géneo, atravessado por contradições 
e ambivalências, articuladas ao redor 
de eixos de fragmentação mais ou 
menos explícitos (das identidades 
de género aos modelos de formação 
inicial, dos níveis de ensino às con-
vicções políticas, religiosas, culturais e 
pedagógicas…). 

Trata-se, como já disse, de uma 
profissão (como todas as outras) 
permeável a diversificadas adesões 
político-ideológicas e pedagógicas, 
umas fortes outras fluidas, onde ocor-
rem recepções distintas de políticas e 
orientações normativas, e que admite 
no seu seio diferentes ritmos e tem-
pos de sensibilidade às mudanças. 

Também por isso se deve reco-
nhecer a importância dos sindicatos 
enquanto lugares de esclarecimento 
lúcido de direitos e espaços de articu-
lação e construção de convergências, 
para além de puderem ser também 
lugares de resistência e de mobi-
lização de sinergias para lutar por 
agendas mais justas e emancipatórias.

Os professores universitários 
também têm razões para estarem 
preocupados…

A.J. A. – Têm e muito. A univer-
sidade está a atravessar uma fase 
extremamente complexa. É no ensi-
no superior que, nos últimos tem-
pos, se estão a ensaiar muitas das 
mudanças importantes nas políticas 
educativas. O Estatuto da Carreira 
Docente, imposto por este Governo 
aos educadores e aos professores do 
ensino básico e secundário, parece 
ter “copiado” alguns dos pressupos-
tos do nosso Estatuto (refiro-me, por 
exemplo, à hierarquização explícita 
da carreira, à avaliação pelos pares, 
etc.). Tenho receio, entretanto, que as 
alterações que poderão ser introduzi-
das no nosso Estatuto (ECDU) sejam 
ainda mais gravosas, introduzindo 

dispositivos de maior fragilização de 
direitos, protelando o início da carreira 
para fases posteriores àquelas que 
hoje estão consagradas, consagrando 
processos de maior desigualdade e 
selectividade no acesso às fontes de 
financiamento para a investigação, 
induzindo um espírito competitivo que 
pode incentivar estratégias subtis e 
espúrias de sobrevivência no sistema 
e na carreira…

A universidade está a ser desvitali-
zada no que concerne às práticas que 
a têm caracterizado (também) como 
organização de participação demo-
crática. Ela caminha muito no sentido 
da adopção de uma gestão de tipo 
empresarial, tudo indicando que vai 
haver uma desvalorização do campo 
das ciências sociais e das ciências da 
educação onde os “produtos” não são 
patenteáveis nem facilmente merca-
dorizáveis. 

Estamos a atravessar uma fase 
muito má, com um novo regime jurídi-
co das instituições de ensino superior 
que veio permitir a possibilidade de 
as universidades poderem optar pelo 
modelo de fundações, presente enve-
nenado…Vive-se no ensino superior 
um período de (quase) asfixia financei-
ra, num cenário marcado também 
pela precariedade laboral de muitos 
docentes e investigadores e pela des-
motivação de muitos estudantes em 
relação ao seu futuro profissional. 

Tem que haver uma saída para 
esta difícil situação…

A.J.A. - Há sempre uma possibili-
dade, que é a da resistência lúcida, 
com pressão sobre os responsáveis 
políticos, para tentar abrir o caminho 
a alternativas.  Mas os tempos são 
difíceis… Como costuma dizer o pro-
fessor Boaventura Santos, vivemos 
uma crise de alternativas que é tam-
bém uma crise do pensamento sobre 
as alternativas….

A comunicação que o professor 

“Neste momento
faz sentido falar de 

resistências, a vários 
níveis: pequenas resis-
tências, ao nível indi-
vidual, de grupo, de 
departamento, de
escola. E torna-se 

urgente pensar
alternativas!”
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Entrevista

vai apresentar no Funchal vai ser 
marcada por esse tom pessimista?

A.J. A. – Não estou tão pessimis-
ta como pareço; estou mais realista. 
Acho que temos que levar a sério o 
que está a acontecer no mundo e nos 
contextos sociais e profissionais em 
que estamos inseridos. Afinal, o pano 
de fundo de tudo é a imposição de 
uma outra visão do mundo (mais tec-
nocrática, mais redutora, mais darwi-
nista…) ainda que escondida ideologi-
camente. Temos que ser criativos até 
nas pequenas resistências aos poderes 
que se exercem no quotidiano: ao nível 
individual, de grupo, de departamento, 
de escola. E não podemos deixar de 
pensar e lutar por alternativas. Quando 
a ideologia dominante impõe uma 
visão do mundo como única, deixando 
passar (por vezes com eficácia) a men-
sagem que não há alternativas (veja-se 
o exemplo da precariedade laboral), a 
situação é complicada. Mas é evidente 
que há alternativas, há respostas, há 
ideias, há propostas que se devem 
avançar. E é por isso também que con-
gressos como este do Sindicato dos 
Professores da Madeira têm que exis-
tir, no quadro da importante actividade 
sindical desenvolvida no dia-a-dia.

Que mensagem é que vai deixar 
no Congresso dos Professores da 
Madeira?

A.J.A. – Vou acentuar a ideia da 
importância dos sindicatos, vou sublin-
har a importância das conquistas obti-
das nos últimas décadas, vou tentar 
associar essas conquistas à ideia de 
profissionalismo, um tema geralmente 
presente nas minhas intervenções, 
mas que não hesito em recolocar 
porque há hoje uma notória ofensiva 

apontada à desprofissionalização do 
trabalho docente. Quero falar destas 
contradições e fazer um apelo para 
que os professores não desistam de 
pensar a sua profissão, recriando e 
imaginando alternativas. 

Que passam também por uma 
redefinição da escola pública?

A.J.A. – Sem dúvida. Estamos 
perante dilemas que exigem uma rede-
finição da escola pública. A escola está 
em crise; mas não vai desaparecer, 
nem ela, nem a profissão de professor. 
Temos de reflectir sobre os novos fac-
tores de crise da escola, associando a 
isso a necessidade de reinvenção da 
profissão de professor. Não podemos 
insistir em estratégias desactualizadas, 
incongruentes com as exigências do 

mundo contemporâneo. 
Os professores têm uma importân-

cia decisiva na sociedade. Esta crise 
que estamos a viver permitiu que até 
sectores “insuspeitos”, como a própria 
Igreja católica, tenham aproveitado 
para reforçar a ideia de que é neces-
sário respeitar, valorizar e acarinhar 
os professores porque estes têm um 
papel insubstituível na sociedade.

Tem encontrado na situação que 
estamos a viver pontos de “contac-
to” com a investigação feita para a 
sua tese de doutoramento? 

A.J.A . – Penso que a minha tese 
está mais actual do que quando foi 
defendida e publicada. Impulsionado 
pelo meu próprio orientador, Stephen 
Stoer, fiz uma análise comparada das 
políticas no contexto internacional, que 
me permitiu perceber a emergência 
das políticas neoconservadoras e neo-
liberais nos EUA e na Inglaterra –  paí-
ses que, cada vez mais, condicionam 
a agenda internacional e global. 

Vivíamos um período histórico 
ambíguo. O cavaquismo adoptou 
orientações e decisões neoliberais, em 
muitos sectores, mas não destruiu o 
Estado providência. Foi a essa ambi-
valência e ambiguidade no campo das 
políticas educativas que eu chamei 
“neoliberalismo educacional mitigado”. 
Procurar especificidades é, aliás, uma 
das tarefas do sociólogo. Apesar da 
globalização acelerada e dos pode-
res dominantes, não podemos falar 
de mimetismo nem de sincronia na 
adopção e transposição de agendas. 
A minha tese é actual justamente por 
isso. As políticas que analisei naqueles 
países, referentes sobretudo à déca-
da de oitenta, pareciam ter algumas 

“Esta crise que estamos 
a viver permitiu até que 
alguns sectores “insus-
peitos”, como a Igreja 

católica, tivessem apro-
veitado para reforçar a 
ideia de que é necessá-
rio respeitar, valorizar 
e acarinhar os profes-

sores, porque estes têm 
um papel insubstituível 

na sociedade.”
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ressonâncias nas medidas adoptadas 
pelos governos de Cavaco Silva e 
pareciam também dar sentido a alguns 
discursos vindo de certos sectores 
sociais, mas, ao mesmo tempo, isso 
não era tudo porque ainda estávamos 
em relativo contra-ciclo em relação às 
correntes neoconservadoras e neoli-
berais, como procurei demonstrar em 
relação à reforma educativa portu-
guesa e à avaliação dos alunos nesse 
mesmo período. Hoje, passados dez 
anos, tudo parece ser mais claro em 
termos de orientação ideológica da 
governação que temos. Mas não quero 
adiantar mais do que isso porque os 
(aparentes) paradoxos podem não ser 
exactamente paradoxos. O que quero 
salientar é que nós poderíamos ter 

aproveitado este tempo para aprender 
com a experiência de outros países e 
tentar encontrar alternativas mais cria-
tivas, consistentes e progressistas para 
fazer face às mudanças profundas 
que têm ocorrido nestas últimas duas 
décadas. 

Muitas das orientações políticas 
do Poder, são receitas já usadas…

A.J.A. – Não tenha dúvida. São ado-
pções requentadas, atrasadas, anacró-
nicas de agendas que já estiveram no 
centro das políticas em países como 
os EUA e a Inglaterra, no final dos 
anos 70 e durante os anos 80. Já pas-
sarem 20 anos, mas só agora falamos 
de rankings de escolas, de avaliação 
dos professores através dos resultados 

dos alunos… Na altura em que defendi 
a minha tese de doutoramento (1997), 
alguns colegas pareciam insinuar, 
muito subtilmente, que eu talvez esti-
vesse a ser pouco crítico em relação 
ao cavaquismo. Obviamente, não 
concordei. Sempre fui de esquerda e 
continuo a ser, mas o meu compro-
misso ético como investigador é com 
a objectividade, embora saiba que não 
seremos nunca completamente objec-
tivos. De qualquer modo, a minha tese, 
com o passar do tempo, veio a ser 
confirmada por muitas outras análises 
sociológicas. 

Texto e fotos: José Paulo Oliveira 
(Jornalista)

Licenciado em Sociologia e Doutor em Educação 
(Sociologia da Educação e Políticas Educativas). 
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do Departamento de Sociologia da Educação 
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Educação; Revista Avaliação; Educação & 
Linguagem…);
Tem sido professor visitante em diversas univer-
sidades estrangeiras, sobretudo em Espanha e 
Brasil (Universidade Autónoma de Barcelona; 
Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo; 
Universidade Federal Fluminense; Universidade 

Federal de Santa Catarina; Universidade de S. 
Paulo (USP), entre outras);
Tem leccionado em cursos de graduação, de espe-
cialização, de mestrado e de doutoramento, entre 
outras, as disciplinas de Sociologia da Educação; 
Sociologia da Educação Não-Escolar; Sociologia 
do Currículo e da Avaliação; Políticas Educativas; 
Políticas Sociais e Democracia nas Organizações; 
Avaliação de Políticas de Educação e Formação…
É autor de mais de uma dezena de livros e mui-
tas dezenas de artigos publicados em revistas 
portuguesas e estrangeiras (Brasil, Espanha e 
Inglaterra), em domínios relacionados com a edu-
cação escolar e não-escolar, a avaliação educa-
cional, a administração educacional e a sociologia 
das políticas sociais e educativas. 
Recebeu o “prémio Rui Grácio”, instituído pela 
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e 
pela Fundação Calouste Gulbenkian para a melhor 
obra publicada em Portugal, em 1998, na área da 
Ciências da Educação.
Dos livros publicados salientam-se: Políticas 
Educativas e Avaliação Educacional. Braga: 
Universidade do Minho, 1998; Educação Básica, 
Democracia e Cidadania: dilemas e perspectivas. 
Porto: Edições Afrontamento, 1999; Avaliação 
Educacional: regulação e emancipação. São Paulo: 
Cortez Editora, 2000; e em colaboração com 
Licínio C. Lima, Reformas da Educação Pública. 
Porto: Edições Afrontamento, 2002.
Tem integrado mais de duas dezenas de comis-
sões científicas de congressos nacionais.

Nos meses que antecederam esta reacção dos docentes em 
torno da grande Marcha da Indignação de 8 de Março (em que 
participei) ouvi algumas críticas aos sindicatos. E interpelei 
esses professores, que não me souberam apontar as razões 
dessas críticas. O que me parece é o que o próprio discurso 
governamental em relação aos sindicatos, as críticas feitas 
por alguns sectores da sociedade portuguesa, por alguns 
intelectuais conservadores com mais poder nos meios de 
comunicação social, às vezes os próprios editores e directores 
desses órgãos, têm induzido essa leitura sobre o sindicalismo. 
Quando confronto esse pequeno grupo de professores, eles 
dão-se conta do paradoxo: estão a valorizar e a desprestigiar a 
organização que mais tem lutado por eles e que mais os con-
sidera como profissionais, agindo em defesa da sua dignidade.

Felizmente, essa atitude é muito residual. E penso mesmo que 
foi ultrapassada pelos acontecimentos das últimas semanas. 
Diluiu-se na dinâmica das acções realizadas antes de 8 de 
Março e, de forma mais evidente, depois na grande manifes-
tação nacional realizada em Lisboa, onde vi vários professores 
que participaram embora tivessem anteriormente assumido 
outra atitude. Mas isto serve como exemplo para demonstrar 
como os professores, tal como outros cidadãos, são per-
meáveis ao discurso dominante. O importante é que os profes-
sores voltaram a dar-se conta  da importância dos sindicatos. 
Há aqui um sinal de esperança…

Almerindo Janela Afonso, 
à conversa com a PROF Magazine

Almerindo Janela Afonso

“Os professores, como outros cidadãos, podem 
ser permeáveis ao discurso dominante”
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Programa

9º CONGRESSO SPM
18 de Abril 2008 – 6ª feira 

Horário Programa

Manhã
08h30 Recepção aos Delegados, Participantes e Convidados
09h30 Sessão de Abertura
10h30 Pausa / café
11h00 Apresentação, Discussão e Votação do Regimento de Funcionamento do 
 9º Congresso 
11h30 Conferência de Abertura
	 •	Manuel	Carvalho	da	Silva	–	Secretário	Geral	da	CGTP-IN
13h00 Pausa / almoço

Tarde
14h30	 Apresentação,	Discussão	e	Votação	do	Relatório	de	Actividades	do	SPM	2005/2008
15h15	 Apresentação	da	Moção	de	Orientação	para	o	triénio	2008/2011
	 -	Início	do	Debate
	 -	Intervenções	Sectoriais
16h00 Pausa / café
16h30	 Painel	1:	30	Anos	de	Políticas	Educativas	e	de	Intervenção	Sindical	Docente
	 •	Almerindo	Janela	Afonso	–	Instituto	de	Educação	e	Psicologia	da	Univ.	do	Minho.
	 •	Conceição	Dinis	–	Membro	do	Conselho	Nacional	de	Educação.
	 •	Mário	Nogueira	–	Secretário	Geral	da	FENPROF.
18h00	 Encerramento	dos	Trabalhos

19 de Abril 2008 – Sábado 

Horário Programa  

Manhã
09h00	 Painel	2:	A	avaliação	das	escolas,	dos	professores	e	dos	alunos	
	 -	uma	abordagem	global
	 •	Alexandre	Ventura	–	Sub-Inspector	Geral	da	Inspecção-Geral	da	Educação.
	 •	José	Calçada	–	Presidente	do	Sindicato	dos	Inspectores	de	Educação	e	Ensino.
	 •	Luís	Freches	dos	Santos	–	Dep.	de	Pedagogia	e	Educação	da	Univ.	de	Évora.
11h00	 Intervalo	/	café
11h30	 Moção	de	Orientação	para	o	triénio	2008/2011
	 •	Conclusão	do	Debate
	 Votação	de	Moções	Estranhas	à	Ordem	de	Trabalhos

13h00 Pausa / almoço

Tarde
14h30	 Conferência	de	Encerramento:
	 •	Santana	Castilho	–	Professor	coordenador	da	E.S.E	Santarém.
16h30	 Sessão	de	Encerramento
17h30	 Entrega	de	Certificados

Noite 
21h30	 Espectáculo	de	Encerramento
	 •	“A	Água	Dorme	de	Noite”	-	GEFAC
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Moção de Orientação
para o triénio 2008-2011

1. Novos Contextos e Acção Sindical

Tornou-se lugar comum fazer referência ao acele-
rar dos acontecimentos e à circunstância de tudo ou 
quase tudo ter repercussões à escala global. A pala-
vra globalização entrou no vocabulário sem que se 
chegasse a discutir, para o cidadão comum, a cons-
trução formal do conceito porque facilmente se iden-
tificou o fenómeno nas suas diferentes dimensões no 
quotidiano de cada um.

 Este termo globalização não reúne, de modo, 
algum, unanimidade, por isso, aqui, optaremos por, 
longe das discussões académicas, assumi-lo como 
um fenómeno em que concorrem todas as dimen-
sões: a económica, a política, a social, a cultural e a 
ideológica.

 Económica, porque se define pelo rápido cres-
cimento da actividade económica capitalista atra-
vés e para além das fronteiras; social, porque tem 
implicações à escala planetária alterando estruturas 
e relações sociais, o que acontece aqui influenciará 

comunidades a grande distância; política, porque 
determina novas formas do exercício do poder e 
novas concepções dos direitos dos cidadãos que 
procurando a legitimação faz uso dos mecanismos 
clássicos da democracia mas a contradiz; cultural, 
porque dilui progressivamente as identidades cul-
turais diversas e impõe modos de vida ao serviço 
do lucro capitalista, fazendo do consumo um valor 
estruturante das comunidades e, finalmente, ideoló-
gica, porque é sustentada por um modelo que con-
fere uma nova legitimidade às desigualdades sociais, 
isolando o indivíduo reduzido à esfera do privado. 
Esta é uma globalização capitalista neoliberal cuja 
definição, necessariamente redutora e insuficiente, 
nos servirá, tão só, como instrumento de análise no 
contexto particular deste documento. 

A democracia, enquanto sistema político e ideo-
lógico, foi sendo reajustada aos imperativos do 
modelo neoliberal deixando, por um lado, de colocar, 
no centro da acção, o cidadão e o exercício da cida-
dania, regulado pela lei em liberdade reduzindo-o, 
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por força, dos mecanismos domi-
nantemente capitalistas, ao papel 
de cliente/consumidor e, por 
outro lado, deixando de atribuir 
ao Estado as responsabilidades 
plenas que assumiu naquilo que 
os próprios regimes democráticos 
sempre consideraram sectores 
chaves para o progresso e de-
senvolvimento das sociedades, 
nomeadamente, a saúde, a edu-
cação, a segurança social e os 
recursos ambientais, conferindo-
-lhe, cada vez mais, uma orga-
nização e uma lógica de funcio-
namento de grande empresa, à 
qual se impõe, antes de tudo, a 
exigência de lucro.

Em consequência desta des-
centralização da importância 
individual do cidadão como parte 
de um colectivo, emergem novos 
valores em torno do trabalho, 
logo, do trabalhador de que o lado 
mais visível e até dramático é o 
das constantes deslocalizações, 
da dispersão e subcontratação de 
empresas, das falsas falências, 
dos despedimentos colectivos, da 
precarização das relações contra-
tuais, da fragilização dos acordos 
colectivos a coberto das alte-
rações introduzidas na legislação 
laboral cuja filosofia desresponsa-
biliza o empregador. Retorna-se 

a um conceito de trabalho e de 
trabalhador fundamentado na 
condição de desigualdade social 
que caracterizou as sociedades 
anteriores à construção da demo-
cracia. 

Os sindicatos vão intervindo, 
procurando encontrar respostas 
para os problemas colocados 
pelos trabalhadores como partes 
individuais de colectivos em que 
as solidariedades estão cada vez 
mais dificultadas por estratégias 
patronais que se legitimam pela 
ausência de verdadeira responsa-
bilidade social. Os instrumentos 
de intervenção sindical estão 
marcados pelos valores da solida-
riedade de classe, fundadores de 
todo o movimento: a negociação 
colectiva, o protesto organizado 
e a greve são as expressões de 
descontentamento dos que ocu-
pam o lugar mais frágil na corre-
lação de forças desigual entre 
trabalho e capital. Esta quebra 
da solidariedade, imposta pela 
precarização das relações de tra-
balho e as dificuldades em fazer 
valer a justiça das reivindicações 
individuais, tem uma dimensão 
mais dramática, se o sector de 
que provém tiver um peso eco-
nómico pouco significativo e uma 
expressão pouco perturbadora 

da estabilidade social, ou seja, 
apesar de comum a todos os tra-
balhadores, as dificuldades resul-
tantes da precariedade e da fragi-
lização dos laços de solidariedade 
constituem obstáculos menores à 
intervenção sindical, se o sector 
que se manifesta tiver uma maior 
proximidade ao poder político por 
via do lugar social que ocupa e 
pelo desestabilização económica 
e financeira que o seu protesto 
pode significar. Poderíamos aqui 
falar para concretizar esta afir-
mação dos resultados desiguais 
que obtiveram, por exemplo, os 
operários da indústria vidreira da 
Marinha Grande, que não conse-
guiram evitar o despedimento e 
o encerramento da sua fábrica, 
e os pilotos da transportadora 
aérea nacional com a greve às 
horas extraordinárias em protesto 
contra as alterações às regras da 
aposentação, que viram a admi-
nistração da empresa e o Governo 
recuarem com as propostas ini-
ciais. As organizações sindicais, 
independentemente até do seu 
posicionamento ideológico, têm 
feito uso dos mesmos instrumen-
tos de intervenção e de mobili-
zação, mas o seu êxito depende, 
em muito, do lugar social do 
sector profissional que represen-
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tam e dos compromissos que 
este tem com o poder. A modelos 
de organização, mobilização e 
acção idênticos correspondem 
resultados diferentes e alguns dos 
que angariam êxitos têm vindo, 
progressivamente, a demarcar-se, 
numa lógica que tem muito de 
corporativista, do modelo histórico 
de intervenção sindical, assente 
na solidariedade entre classes e 
na unidade na acção. 

Ora, é a identificação deste 
fenómeno no seio do próprio 
movimento sindical que nos impõe 
recuperar os valores fundadores 
dos Sindicatos enquanto traços 
essenciais do progresso civili-
zacional da. Ao longo do último 
século, o movimento sindical uni-
tário adquiriu um estatuto insubs-
tituível no seio das sociedades 
democráticas. A sua intervenção 
constituiu-se como uma das for-
mas, por excelência, da partici-
pação em democracia. Hoje, com 
as grandes mudanças operadas 
pela afirmação devastadora do 
modelo neoliberal, os sindicatos 
tornaram-se, cada vez mais, num 
dos últimos espaços para o exer-
cício da reflexão e do debate. Os 
sindicatos que se congregaram, 
por afinidade de objectivos, em 
torno do movimento sindical uni-
tário, nos últimos anos, têm sabi-
do renovar a capacidade de se 
instituírem como actores primeiros 
do diálogo social, ao agirem como 
contrapoder em democracia e 
como impulsionadores da nego-
ciação colectiva. 

O projecto sindical do Sindicato 
dos Professores da Madeira (SPM) 
firmou-se, desde a sua fundação 
em 1978, na convicção de que a 
construção da autonomia política 
regional em democracia, exigia 
a participação comprometida 
e empenhada dos professores 
e educadores madeirenses e 
de que o verdadeiro progresso 
e desenvolvimento do nosso 
país só se faria, se juntássemos 
às reivindicações em favor da 
Escola Regional, as exigências 
que os restantes sindicatos de 
professores, pelo país fora, iam 
fazendo por uma Escola Pública 
de Qualidade para todos. O 
processo que conduziu à for-
mação da Federação Nacional de 
Professores (FENPROF) contou, 
desde a primeira hora, com a par-
ticipação entusiástica da então 
direcção do SPM e ficou marcada, 

desde esse momento, pelo traço 
identitário que ainda hoje nos des-
tingue de organizações sindicais 
docentes que vieram mais tarde a 
constituírem-se, uma acção real-
mente proponente que concebe o 
trabalho dos professores e educa-
dores como estruturante do siste-
ma educativo enquanto dimensão 
essencial para a construção de 
uma sociedade mais justa. O 
sinal mais evidente da maturi-
dade das organizações sindicais 
que integram a FENPROF foi a 
decisão tomada pelos seus mi-
lhares de associados em solicitar 
a adesão à Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional (CGTP-IN). 
Este movimento de integração na 
maior e mais representativa cen-
tral sindical do nosso país corres-
ponde à certeza comum de que 
a resposta às ofensivas da globa-
lização neoliberal só podem ser 
encontradas no contexto alargado 
de todos os outros sectores do 
trabalho, envolvendo, na reflexão 
e na decisão, todos os trabalha-
dores. 

2. Educar para a Cidadania: 
a Escola como Lugar de 
Construção da Democracia 

Qualquer cidadão português, 
atento e informado, identifica, na 
escola e no sistema educativo 
nacional, os traços que marcaram 
a instabilidade e a ausência de um 
pacto que resultasse de uma con-
cepção consensualmente encon-
trada, sobre Educação, nestes 
trinta e quatro anos de democra-
cia. Constantes alterações, algu-
mas de profundo alcance, foram 
sendo introduzidas pelos suces-
sivos governos partidários ou de 
coligação, tendo vários nomes 
ficado ligados a uma extensa lista 
de ministros da Educação que 
quiseram deixar marcas em domí-
nios diversos do sistema.

Hoje, mais do que nunca, a 
escola e os seus actores, enfren-
tam inúmeras dificuldades, algu-
mas das quais, pela sua extensão 
e gravidade, colocam já em causa 
o prosseguimento das principais 
orientações definidas pela Lei de 
Bases de 1986. O ataque desferi-
do contra a escola pública, atra-
vés dos cortes orçamentais, do 
encerramento de estabelecimen-
tos, da imposição de um regime 
de gestão não democrático e de 

um Estatuto da Carreira Docente 
desvalorizador da autonomia do 
exercício profissional comprome-
tem a qualidade da escola pública 
e acabam definitivamente com o 
seu papel de promotora da igual-
dade de oportunidades.

Sobre a escola e o sistema 
educativo regional, faz-se, hoje, 
o mesmo diagnóstico do sistema 
escolar e educativo sob a tutela 
directa do Ministério da Educação. 
Infelizmente, as opções estratégi-
cas do Governo Regional, ainda 
que disfarçadas, pelo indiscutível 
melhoramento da rede escolar 
pública, acabam por se revelar 
na mesma linha de concepção 
neoliberal, na medida em que 
investe num sistema privado em 
detrimento do sistema universal, 
obrigatório e gratuito público. Esta 
política tornar-se-á, a curto prazo, 
desastrosa para uma Região em 
que muitos dos traços estruturais 
do Estado Novo perduram e são 
especialmente visíveis nas assi-
metrias sociais e económicas que 
continuam a caracterizar as dife-
renças entre costa norte/costa sul, 
campo/cidades e zonas altas do 
Funchal/centro e litoral da cidade. 
A escola e o acesso à educação 
e à formação são instrumentos 
essenciais para o progresso e 
desenvolvimento das comuni-
dades mais desfavorecidas. A 
oportunidade perdida que repre-
senta a criação de um Estatuto de 
Carreira Regional assente sobre 
uma filosofia do exercício da pro-
fissão valorizadora do seu saber 
pedagógico e científico, segundo 
um código deontológico que con-
fira dignidade e autonomia pro-
fissional como, em tempo opor-
tuno, o SPM propôs e defendeu, 
tornou-se no pior revés da escola 
madeirense.

Portugal por inteiro continua 
a apresentar dados estatísticos 
que, colocando-nos no fim das 
listas de todos os restantes dados 
europeus, são violentamente 
reveladores de um país que tarda 
a sair da pobreza, que mantém 
a exclusão social como fenóme-
no duradouro, senão crescente, 
em que as populações, de uma 
maneira geral, estão longe de 
alcançar os padrões de bem-estar 
que caracterizam as democracias 
europeias. O analfabetismo e a 
sua dramática expressão – cerca 
de 10% da população nacional, 
segundo estudos recentes – são, 
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porventura, o mais significativo 
sinal de que muito há ainda por 
fazer e que as respostas que à 
escola cabem têm de ser enqua-
dradas com  medidas multidisci-
plinares abrangentes. Uma ques-
tão coloca-se: que escola e que 
outras entidades e meios reúnem 
hoje as condições para vencer 
este problema estrutural da socie-
dade portuguesa? Sendo este 
um dos primeiros itens de análise 
da realidade educativa nacional e 
regional, é também aquele em que 
primeiro se percebe que, à inefi-
cácia de certas opções passadas, 
acresce, no presente, o desin-
vestimento, cada vez maior, no 
ensino recorrente e na educação 
ao longo da vida. Mostram ainda 
esses dados que o problema não 
se resolverá com o desapareci-
mento das gerações mais velhas, 
bem pelo contrário, o fenóme-
no tende a aumentar, atingindo, 
progressivamente, os jovens e 
as crianças que engrossam os 
dados do abandono e insucesso 
escolares, manifestando níveis de 
analfabetismo e iliteracia preocu-
pantes. A FENPROF há muito que 
vem alertando para esta realidade 
e coloca estas preocupações no 
âmbito das suas reivindicações em 
matéria de política educativa e de 
condições de trabalho docente.

É, porém, neste contexto que 
os últimos ministros da Educação 
têm vindo a pôr em marcha um 
conjunto de reformas que respon-
dem, em tudo, ao modelo neolibe-
ral adoptado sem reservas desde 
o governo de Durão Barroso. De 
David Justino a Maria de Lurdes 
Rodrigues, já no actual Governo, 
as equipas ministeriais empenha-
ram-se em desmantelar o serviço 
público de educação, através de 
medidas concretas e bem dirigi-
das a tal propósito, algumas das 
quais já aqui referidas, como a 
transferência de competências, 
até então suas, para os muni-
cípios, retirando-lhes recursos 
financeiros, o encerramento de 
escolas do 1º CEB, o fim dos 
apoios sociais no Ensino Básico 
obrigatório e a atribuição de 
subsídios, cada vez maiores, aos 
privados, sobretudo na Educação 
Pré-Escolar. Deliberadamente, 
estas medidas foram enquadradas 
por um debate público, à partida 
desigual porque favorecedor da 
voz do poder, em que foi sendo 
feito um investimento efectivo 
na descredibilização do serviço 

prestado pela escola pública, a 
par da sistemática afirmação de 
que aos professores e educado-
res tem de ser pedida a exclusiva 
responsabilidade sobre o fracasso 
das políticas educativas e sobre o 
descalabro provocado pela apa-
rente incapacidade do sistema 
de ensino em responder àquelas 
que são consideradas as grandes 
necessidades sociais. 

Tornou-se difícil para os pro-
fessores e educadores passar a 
sua mensagem num tal diálogo 
contaminado. Este período ficou 
marcado por um sentimento gene-
ralizado na classe de profunda 
revolta e desalento. Talvez por 
isso, vimo-nos gratamente surpre-
endidos com os resultados, apre-
sentados no início deste ano, pela 
pesquisa realizada pela Gallrup 
para o Fórum Económico Mundial, 
em que se dava conta de que a 
maioria dos portugueses confiam 
nos professores enquanto profis-
sionais. Apesar das vicissitudes 
actuais por que passam os docen-
tes portugueses, há um capital 
de crédito que continua a valo-
rizar o seu papel social. Valerá, 
por isso, continuar a mostrar aos 
portugueses, em geral, e aos 
madeirenses, em particular, que o 
conjunto de medidas legislativas 
produzidas pela República e pela 
Região, sobretudo, os Estatutos 
de Carreira em vigor, são meno-
rizadores do papel do professor 
e do educador, porque atentam 
contra a autonomia pedagógica 
que a sua formação confere e 
que o exercício da docência só 
se pode realizar com eficácia, se 
o professor for envolvido e com-
prometido com o projecto edu-
cativo da comunidade escolar de 
que faz parte. Em suma, a escola 
só é criadora de condições que 
promovam o desenvolvimento e 
progresso das populações, se aos 
seus profissionais for garantida a 
participação efectiva nas soluções 
dos problemas comuns. Pelo 
contrário, a escola pública que 
o poder quer criar com as suas 
medidas reduzir-se-á a um espaço 
muito pobre, onde se passarão 
alguns conhecimentos filtrados e 
arredados da reflexão e debate 
críticos, onde não se poderão 
ensaiar os modos de estar e ser 
do cidadão em democracia, em 
que todos, sem excepção, se 
reduzirão, à “funcionarização” 
ao serviço das elites que detêm 
o poder, formadas pelas escolas 

privadas. Na denúncia deste pro-
pósito têm estado os sindicatos 
da FENPROF, desenvolvendo uma 
acção de diálogo com todos os 
parceiros e com o Governo, no 
sentido de travar esta destruição 
da função social do Estado, no 
que respeita à educação. Esta 
coerência de acção custou aos 
dirigentes da FENPROF um ata-
que que recorreu ao discurso falso 
por parte de responsáveis polí-
ticos e à repressão policial, pre-
tendendo desacreditar, humilhar e 
atemorizar os sindicalistas e todos 
quantos os apoiam.

As lutas desenvolvidas pela 
negociação de um estatuto profis-
sional reafirmaram, em cada pro-
posta apresentada pela FENPROF, 
o princípio indiscutível de que os 
professores e educadores são 
trabalhadores com qualificação 
superior e específica, com uma 
responsabilidade social e uma 
conduta deontológica a que tem 
de corresponder um estatuto 
profissional digno, traduzido num 
acordo colectivo negociado entre 
os governos e os sindicatos que 
verdadeiramente responda à valo-
rização da profissão na escola 
pública enquanto lugar privilegia-
do da formação integral dos cida-
dãos, no mais estreito respeito 
pelos princípios enunciados pela 
Lei de Bases e pela Constituição 
da República.

Este esforço de diálogo e de 
consensos, que caracterizou 
desde sempre a acção sindical da 
FENPROF, e a mobilização para o 
protesto na rua valeram como tra-
vão a alguns propósitos governa-
mentais que teriam consequências 
ainda mais graves do que aque-
las a que estamos a assistir nas 
escolas do país inteiro. O Governo 
de José Sócrates acabou por 
recuar em medidas atentatórias da 
democracia por desrespeito aos 
direitos do trabalho como a Lei 
da Maternidade e Paternidade, a 
assistência na doença, a estabi-
lidade de emprego, entre muitas 
outras. Porém, à revelia das regras 
democráticas, os ministérios da 
Educação e das Finanças têm 
introduzido, sem qualquer nego-
ciação, alterações legislativas que 
vêm ao encontro dos objectivos 
iniciais de destruição dos serviços 
do Estado.

A ausência de negociação 
sobre a proposta de diploma 
regional respeitante à carrei-
ra dos docentes madeirenses 
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revelou que o Governo Regional 
apenas pretendeu, com aquela 
medida legislativa, colher alguns 
dividendos eleitoralistas, já que 
defraudou as expectativas da 
classe docente madeirense, 
depois de vários apoios públicos 
de solidariedade com a luta dos 
professores e educadores e de 
manifestar a intenção de expurgar 
os aspectos mais polémicos do 
ECD ministerial. Ao apelar com 
veemência para a necessidade 
de se fazer uma negociação séria 
em torno de um possível estatuto 
para os docentes da RAM, o SPM 
pretendeu contribuir para a con-
sagração, em sede do respectivo 
decreto legislativo regional, de um 
vasto conjunto de princípios que 
sempre defendeu, por forma a que 
fosse assegurado não um ECD 
Regional menos mau do que o do 
Governo da República mas, sim, 
um bom diploma. Não consegui-
mos alcançar tal desiderato, mas 
não vamos desistir de lutar, por-
que temos plena consciência de 
que lutando podemos vencer, con-
trariamente ao que acontece na 
situação oposta, em que sem luta, 
de certeza, não se vence nada!

3. Um Sindicato Forte
e Proponente

Defendemos que os sindicatos 
são um dos espaços de cidadania 

democrática mais importantes, 
porque promovem, envolvendo 
todos os intervenientes directos 
de cada sector de trabalho, o 
levantamento e identificação dos 
problemas, o debate de ideias, o 
encontrar das soluções em con-
senso e as estratégias de acção 
reivindicativa e negocial. Deste 
modo, é absolutamente essencial 
um trabalho de base organizado, 
porque a partir dele se estrutura 
toda a acção sindical, pelo que 
a relevância dada ao papel dos 
delegados sindicais constitui a 
chave para a eficácia da inter-
venção junto das entidades patro-
nais e do poder político. Os sindi-
catos dos professores congrega-
dos na FENPROF e na CGTP-IN 
têm investido na revitalização do 
trabalho sindical de base, porque 
estes são os espaços privilegia-
dos de debate e decisão sobre os 
problemas que se colocam aos 
professores em cada uma das 
escolas. 

A valorização do espaço escola 
nesta dinâmica passa também 
pela optimização das redes de 
comunicação e informação, ou 
seja, perante alguma incapacidade 
em termos de recursos humanos 
em responder às inúmeras solici-
tações que a direcção do SPM vai 
recebendo dos seus associados, 
começa a impor-se a utilização 
cada vez mais sistemática dos 

recursos tecnológicos que facili-
tem com eficácia a troca de ideias 
e os processos relativos a toma-
das de posição. O recurso cada 
vez mais recorrente à Internet 
aproximou a direcção dos delega-
dos sindicais do SPM, sobretudo 
com o uso do e-mail e do Blogue, 
mas estamos convictos da neces-
sidade de continuar a agilizar 
estes meios de contacto nestes 
momentos em que se aceleram 
acontecimentos que afectam a 
vida dos professores e educado-
res e das escolas. Tendo diminuí-
do o número de sindicalizações, 
dado sintomático de uma conjun-
tura caracterizada pelo isolamento 
das pessoas e de desvalorização 
da solidariedade, há que investir 
na criação de redes de reforço 
da unidade, por forma a elevar a 
consciência de classe, o que só 
é possível com a aproximação 
das estruturas de base do nosso 
sindicato dispersas pelas escolas, 
aumentando a quantidade e a 
qualidade da comunicação. À di- 
recção do SPM cabe criar uma 
dinâmica de actuação que garanta 
a unidade e a coesão orgânica 
com a constante preocupação em 
retirar a “mais-valia” que constitui 
o facto do seu quadro de dirigen-
tes ser composto por gerações 
portadoras de experiências dife-
rentes mas com igual dedicação 
às causas da profissão e da edu-
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cação, em total coerência com 
os projectos comuns definidos e 
aceites democraticamente pelo 
colectivo dos professores e edu-
cadores representados nos con-
gressos do SPM e da FENPFOF. 

A circunstância de, no pano-
rama nacional e regional, existir 
uma miríade de organizações sin-
dicais e associações profissionais 
docentes cujos projectos cum-
prem propósitos diversos, impõe 
ao SPM e à FENPROF, enquanto 
representantes do maior número 
de docentes, a afirmação perma-
nente dos seus princípios e objec-
tivos, por forma a reforçar a iden-
tidade sindical que nos demarca 
dos demais. Estamos, assim, a 
afirmar o lugar insubstituível que 
os sindicatos históricos, identifi-
cados com o movimento sindical 
unitário, têm no regime democráti-
co português. Ao longo dos trinta 
e quatro anos da nossa demo-
cracia, os sindicatos que hoje se 
reúnem em torno do programa de 
acção da CGTP-IN, dando expres-
são aos anseios mais profundos 
dos trabalhadores portugueses, 
tornaram possível, através da sua 

intervenção reivindicativa e dos 
processos negociais que conduzi-
ram, sempre numa atitude propo-
nente, a conquista de direitos de 
trabalho que, como sabemos, são 
os alicerces de todos os direitos 
sociais. O ECD anterior ao Dec- 
-Lei 15/2007, de 19 de Janeiro, é 
uma vitória da acção sindical da 
FENPROF e dos seus Sindicatos, 
graças à mobilização de todos 
os seus associados. Este crédito 
firmado permanece como um pilar 
estrutural da dinâmica da nossa 
democracia, apesar das ofensi-
vas muito graves que têm sido 
desferidas sobre a classe e sobre 
os nossos sindicatos pelo poder 
político de inspiração neoliberal. 
A resposta tem vindo a fazer-se e 
sempre no sentido de reforçar a 
intervenção, alargando, por isso, 
o âmbito da participação dos 
nossos sindicatos, que continuam 
atentos às oportunidades de for-
talecimento sindical com a partici-
pação em diversas áreas sociais, 
através da construção de par-
cerias com outras organizações, 
proporcionando, deste modo, o 
enriquecimento das experiências 

de cidadania. Exemplo deste 
empenho e compromisso é a par-
ceria estabelecida em 2007 entre 
a CGTP-IN/SPM com a Secretaria 
Regional de Educação e Cultura, 
no âmbito do Programa Equal, 
com vista à aplicação em três 
escolas da Região dos módu-
los pedagógicos Educar para 
a Igualdade de Oportunidades. 
Outro domínio muito importante 
no qual, desde o início, estivemos 
envolvidos respeita à formação 
contínua de professores. Ter 
assumido plenamente respon-
sabilidades directas nesta área 
respondeu ao imperativo reivin-
dicado, desde muito cedo, de 
que o exercício da docência está 
intimamente ligado à reflexão 
sobre as práticas pedagógicas e 
ao constante aperfeiçoamento de 
saberes e competências. O Centro 
de Formação do SPM, ainda que 
muito dependente do financia-
mento dos fundos estruturais da 
União Europeia (UE), tem presta-
do um serviço de qualidade aos 
associados do nosso sindicato e, 
hoje, continua empenhado em col-
matar as lacunas no domínio da 
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formação, que, como sindicato, 
temos vindo a denunciar, através 
do recurso a uma fatia significativa 
do orçamento do SPM, desenvol-
vendo iniciativas integradas nas 
Jornadas Pedagógicas.

A força e a combatividade da 
nossa organização têm estado 
marcadas pela capacidade de 
resposta aos problemas em con-
creto, colocados pelos docentes e 
pelo próprio sistema de ensino na 
Região. Assim se fundaram reco-
nhecidos créditos, ao longo des-
tes trinta anos de história do SPM. 
Aos desafios que se colocam hoje 
ao nosso sindicato em particular 
e, evidentemente, a todo o movi-
mento sindical, responderemos 
com a mesma coerência e capa-
cidade de acção que nos caracte-
rizaram até aqui. Somos capazes 
de reflectir em conjunto e decidir 
sobre o futuro de participação 
activa que queremos. Sabemos 
que a renovação é necessária, 
mas tendo por princípios os que 
nortearam as gerações que nos 
precederam. Só é possível lutar 
pelos professores e educadores 
a partir da adesão de cada um à 
causa pela dignidade da profissão 
e pela escola de qualidade para 
todos, num espírito de solidarieda-
de inabalável e na consciência de 
que somos parte de um colectivo 
que reúne todos os  trabalhadores 
de todos os outros sectores.

4 - Em defesa da Escola 
Pública de Qualidade para 
todos

4.1 - Lei de Bases do Sistema 
Educativo

A Lei de Bases do Sistema 
Educativo é o seu documento 
charneira e, enquanto tal, deveria 
ser, neste documento e de acordo 
com os princípios aqui espelha-
dos, que todo o sistema educativo 
se deveria organizar e evoluir.

A Lei de Bases em vigor, apro-
vada em 1986, foi o culminar de 
um longo processo que teve na 
sua génese a necessidade de, 
com coerência e partindo de um 
aprofundado conhecimento da 
realidade educacional do nosso 
país, dar corpo às tão necessárias 
e inadiáveis reformas do sistema 
educativo português.

A visão prospectiva da edu-
cação que caldeou os princípios 
orientadores desta lei e o amplo 

consenso social e político que a 
nortearam permitiram que diver-
sos governos com projectos políti-
cos diferentes tivessem avançado 
com reformas estruturais, não 
constituindo “per si” um obstáculo 
à natural evolução e transfor-
mação da sociedade.

Sem questionarmos a neces-
sidade de, passados que são 
vinte e dois anos sobre a sua 
promulgação, proceder-se a uma 
revisão da actual Lei de Bases, 
indignamo-nos com a forma 
como está a ser desrespeitada e 
sistematicamente ignorada pelo 
actual Governo, que, à revelia dos 
princípios aqui consagrados, tem 
legislado a retalho. 

Acresce que toda essa legis-
lação, aparentemente avulsa e 
gratuita, vem consubstanciar e dar 
forma à concepção autoritária de 
escola e a um modelo autoritário 
de professor.

Erguendo as bandeiras do méri-
to e da excelência, impõe-se um 
modelo de profissão que permita 
por parte das superiores hierar-
quias o controlo político, adminis-
trativo, pedagógico e profissional. 

Com os mesmos estandartes 
erguidos, desvaloriza-se a autono-
mia pedagógica e organizacional 
e anula-se o profissional crítico e 
auto-crítico, reflexivo, intervenien-
te e proponente, solidário e parti-
cipativo.

Embora todas estas alterações 
possam parecer casuísticas e as 
mudanças abstracções normali-
zadoras (Chevalard, 1990), cada 
uma delas está, de forma cada 
vez mais evidente, ao serviço do 
principal objectivo do neoliberalis-
mo como política – impor o priva-
do ao público e deixar ao merca-
do o campo aberto para florescer.

É contra esta tentativa de 
asfixia da Escola Publica e da 
profissão docente que o 9º 
Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira defen-
de:
• Cabe ao Estado assegurar 
uma rede pública de estabeleci-
mentos de educação e ensino, 
em todos os níveis, enquadrada 
numa perspectiva de educação 
ao longo da vida, como garante 
da democratização da oferta 
educativa, da igualdade de con-
dições no acesso e no sucesso 
educativos e com preocupações 
de equidade no tratamento dado 
a todas as crianças e jovens no 

exercício do direito à educação;
• É ainda um imperativo social 
do Estado assegurar uma esco-
la pública de qualidade que 
promova uma cidadania acti-
va e participativa e que forme 
cidadãos livres, informados e 
empenhados na vida social. Se 
podemos dizer que ser cidadão 
significa estar apto a viver e a 
integrar-se na vida da sociedade 
e se educar é acompanhar, esti-
mular e apoiar o crescimento 
individual, no respeito por essa 
individualidade, então, é forço-
so reconhecer que educação e 
cidadania se encontram indis-
sociavelmente ligadas. Do nível 
e dimensão da sua educação 
depende a capacidade de cada 
um se afirmar enquanto cidadão 
livre e responsável e de exercer 
cabalmente a sua cidadania;
• O Estado deve assegurar o 
carácter de gratuitidade da fre-
quência de toda a escolarida-
de, garantindo, para além das 
propinas, esquemas sólidos de 
acção social escolar e outro 
tipo de apoios que superem 
carências detectadas e equili-
brem as condições dos alunos 
face às aprendizagens que lhes 
cabem realizar ao longo de todo 
o seu percurso escolar;
• No Ensino Superior, e ao con-
trário do brutal aumento de 
propinas, decretado nos últimos 
anos, deve caminhar-se para 
uma melhoria significativa dos 
apoios sociais, de forma a que 
não sejam nunca as condições 
sócio-económicas dos estu-
dantes e das suas famílias a 
impedir o acesso a este nível de 
ensino;
• A Lei de Bases deve encarar 
a educação pré-escolar como a 
mais eficaz das medidas com-
pensatórias, capaz de corrigir 
as desigualdades nas oportu-
nidades de acesso e sucesso 
escolar, pelo que a sua exten-
são a todas as crianças dos 3 
aos 6 anos deve constituir uma 
prioridade a consagrar em tão 
importante documento. Deve 
ser considerada, com clareza, 
a gratuitidade deste percurso 
educativo, embora em regi-
me de frequência facultativa, 
apenas obrigatória no ano que 
anteceda o ingresso no Ensino 
Básico. Deve ficar clarificado o 
papel do Estado no crescimento 
da rede pública, assumindo este 
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a responsabilidade principal 
pela universalização da oferta 
de Educação Pré-Escolar;
• A Lei de Bases deve ser clara 
no que concerne à organização 
do sistema. A articulação entre 
os ciclos deve obedecer a uma 
sequencialidade progressiva, 
cabendo a cada um deles a 
função de completar, aprofun-
dar e alargar o anterior, numa 
perspectiva de unidade global 
do Ensino Básico. O Ensino 
Secundário deverá conter vias, 
simultaneamente, orientadas 
para o prosseguimento de estu-
dos e para a saída para a vida 
activa. A conclusão com apro-
veitamento deste ciclo conferirá 
direito à atribuição de um diplo-
ma que certifique a formação 
adquirida, cabendo, no entanto, 
aos estabelecimentos de ensi-
no superior a identificação das 
condições necessárias para o 
acesso aos seus cursos;
• O Ensino Superior público 
deverá ser organizado num sis-
tema integrado e diversificado, 
baseado na cooperação entre 
instituições, em contraponto à 
actual separação em dois sub-
sistemas – o universitário e o 
politécnico – em que este último 
se encontra, negativamente, 
discriminado, designadamente 
no que respeita a financiamen-
tos e à faculdade de atribuição 
de graus, independentemente 
da qualificação e da actividade 
científica do seu corpo docen-

te, o que tem provocado uma 
desvalorização social dos seus 
diplomas;
• A democraticidade e a des-
centralização da administração 
educativa devem constituir a 
pedra de toque da organização 
escolar. A prevalência de crité-
rios pedagógicos sobre critérios 
administrativos e financeiros 
deve continuar a estar salva-
guardada na Lei de Bases. A 
elegibilidade como processo 
de constituição dos órgãos de 
direcção e gestão dos esta-
belecimentos de ensino, bem 
como a colegialidade do seu 
funcionamento são princípios 
inatacáveis, constitucionalmen-
te consagrados, pelo que não 
podem ser postos em causa, 
sob nenhum pretexto. A partici-
pação dos diferentes interessa-
dos no processo educativo deve 
ter consagração legal, adequan-
do-a, contudo, aos espaços 
mais apropriados e pertinentes.

4.2 – Autonomia, Direcção
e Gestão das Escolas

No próximo mês de Junho, 
completam-se dois anos após a 
publicação do Decreto Legislativo 
Regional n.º 21/2006/M, de 21 
de Junho, que introduziu alte-
rações ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 4/2000/M, de 31 de 
Janeiro, que aprovou o regime 
de autonomia, administração e 
gestão dos estabelecimentos de 

educação e de ensino públicos 
da Região Autónoma da Madeira. 
Este documento surge depois de 
seis anos de intensa luta dos pro-
fessores e educadores na defesa 
dos princípios essenciais para o 
funcionamento democrático da 
escola pública – elegibilidade, 
colegialidade e participação – 
bem como de dois acórdãos do 
Tribunal Constitucional que vieram 
declarar ilegais e inconstitucionais 
vários artigos constantes dos dois 
diplomas regionais anteriores, por 
violarem, claramente, os princípios 
enunciados na Lei de Bases do 
Sistema Educativo.

O novo normativo legal, apesar 
de conter alguns pontos discutí-
veis, veio devolver à escola e aos 
seus actores a elegibilidade e a 
colegialidade dos seus órgãos 
de direcção e gestão, o que não 
estava previsto no diploma que 
se encontrava em vigor até então 
(DLR n.º 4/2000/M, de 31 de 
Janeiro).

Com a apresentação pelo 
Governo da República do 
«Projecto de Decreto-Lei do 
Regime Jurídico de Autonomia, 
Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré-Escolar e dos 
Ensinos Básico e Secundário», 
o Governo Regional da Madeira, 
através do titular da pasta da 
Educação e Cultura, anunciou 
a intenção de adaptar à RAM o 
referido diploma, por considerar 
que ele é basicamente idêntico 
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ao que o Tribunal Constitucional 
chumbou.

Esta declaração é preocupan-
te, porque não decorre de uma 
avaliação exaustiva e devida-
mente ponderada do modelo de 
direcção, gestão e autonomia em 
vigor, mas tão só «Porque sim!» 
como diria o académico Santana 
Castilho.

Considerando que o diploma 
do Governo da República constitui 
uma autêntica liquidação da esco-
la democrática, porque:
• impõe a todas as escolas um 
órgão de gestão unipessoal; 
• permite a concentração de 
poderes num Director; 
• desvaloriza o Conselho 
Pedagógico; 
• acaba com o processo de 
eleição directa do órgão de ges-
tão; 
• dá a possibilidade de um docen-
te de outra escola ou mesmo do 
ensino privado se poder candida-
tar a Director; 
• reduz a influência e a partici-
pação dos docentes na direcção e 
gestão das escolas; 
• garante a recentralização do 
poder através do Director;
• compromete a autonomia, na 
medida em que retira às escolas 
as poucas margens de liberdade 
que hoje têm, entre outras “mal-
feitorias” contra os docentes, 
sempre vistos com desconfiança e 
desconsideração

os educadores e professores 
que exercem funções na RAM têm 
razões suficientes para ficarem 
apreensivos relativamente ao que 
vai fazer o Governo Regional da 
Madeira, nesta matéria. 

O Sindicato dos Professores 
da Madeira sempre reivindicou e 
lutou por uma escola mais demo-
crática em que a autonomia dos 
estabelecimentos de educação 
e ensino é entendida como a 
capacidade de tomar decisões e 
não apenas como a possibilidade 
de executar de forma diversa as 
decisões centrais. A valorização 
da escola como espaço organi-
zacional dotado de autonomia só 
é possível num quadro de des-
centralização da administração 
educativa.

A escola tem que dispor de 
uma efectiva autonomia em áreas 
essenciais para poder tomar 
decisões curriculares que permi-
tam: diversificar estratégias de 

ensino/aprendizagem, sem pôr 
em causa o currículo nuclear; 
definir o seu modelo de organi-
zação do processo de ensino/
aprendizagem, nomeadamente, a 
composição e as competências 
das estruturas de gestão intermé-
dia; flexibilizar a organização dos 
espaços, tempos e agrupamentos 
de alunos; definir e gerir os crédi-
tos horários destinados ao desen-
volvimento de projectos e ao des-
empenho de cargos, incentivando 
a colegialidade e a cooperação; e 
elaborar as suas regras de funcio-
namento, assumindo o regulamen-
to interno como um instrumento 
ao serviço das opções expressas 
no Projecto Educativo de Escola, 
sem constrangimentos burocráti-
cos ou administrativos.

Ora, a manutenção de uma 
administração educativa forte-
mente centralizada, como a que é 
proposta pelo projecto apresen-
tado pelo Governo da República, 
constitui um grave obstáculo ao 
reforço da autonomia das esco-
las e até, nas palavras de João 
Barroso “acentua o carácter híbri-
do e contraditório do discurso 
em vigor em Portugal, há mais de 
10 anos, sobre a autonomia das 
escolas” (Parecer sobre o Projecto 
de Regime de Autonomia, 
Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar e dos Ensinos Básico 
e Secundário, 08/01/2008) e que, 
em 2004, caracterizava da seguin-
te maneira: «(…) a autonomia” 
tem sido uma ficção, na medida 
em que raramente ultrapassou o 
discurso político e a sua aplicação 
esteve sempre longe da concreti-
zação efectiva das suas melhores 
expectativas. Mas ela tem sido 
uma “ficção necessária” porque 
é impossível imaginar o funcio-
namento democrático da organi-
zação escolar e a sua adaptação 
à especificidade dos seus alunos 
e das suas comunidades de per-
tença, sem reconhecer às escolas, 
isto é aos seus actores e aos seus 
órgãos de governo, uma efectiva 
capacidade de definirem normas, 
regras e tomarem decisões pró-
prias, em diferentes domínios polí-
ticos, administrativos, financeiros 
e pedagógicos.

Contudo, se adoptarmos uma 
perspectiva “mais cínica” sobre a 
natureza e função desta “ficção” 
no contexto da estratégia política, 

podemos dizer que, em Portugal 
(como em outros países), a auto-
nomia das escolas não se limitou 
a ser uma ficção, tornando-se 
muitas vezes, uma “mistificação” 
legal, mais para “legitimar” os 
objectivos de controlo por parte 
do governo e da sua adminis-
tração, do que para “libertar” as 
escolas e promover a capacidade 
de decisão dos seus órgãos de 
gestão.» (Barroso, 2004, pp.49-50)

Em coerência com os princípios 
e valores que sempre nortearam a 
nossa acção, no que à direcção, 
gestão e autonomia das escolas 
diz respeito, o 9.º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• uma avaliação exaustiva do 
modelo em vigor na RAM, pelo 
menos no final do actual man-
dato dos órgãos de gestão, por 
forma a introduzir as alterações 
que se considerar mais apro-
priadas para a prossecução de 
um ideal de escola verdadeira-
mente autónoma, co-respon-
sável, rigorosa e de qualidade;
• o respeito, nessa eventual 
revisão, pelos princípios de ele-
gibilidade, colegialidade e par-
ticipação, sem esquecer a pri-
mazia dos critérios pedagógicos 
sobre os administrativos.

4.3 – Avaliação Interna
e Externa das Escolas

Como organizações complexas, 
as escolas devem ser avaliadas 
em todas as suas vertentes, 
nomeadamente o contexto em 
que se inserem, os recursos à 
sua disposição, os projectos que 
desenvolvem e os seus modos de 
funcionamento.

Isto significa que ela vai muito 
para além dos rankings, que ape-
nas expressam os resultados dos 
alunos. Aliás, uma avaliação das 
escolas centrada única e exclusi-
vamente nesse factor de ponde-
ração é redutora, perversa, levia-
na, demagógica e simplista.

A avaliação do Sistema 
Educativo e das escolas, segun-
do a FENPROF e o SPM, «deve 
constituir um meio privilegiado de 
recolha de informação para um 
maior conhecimento e diagnósti-
co», o qual possibilitará a tomada 
de decisões consequentes, tendo 
em vista corrigir as disfunções do 
sistema. Neste contexto, sublinha-
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mos que a qualidade da Educação 
mede-se não apenas nos resulta-
dos dos alunos, já que ela passa 
pela auto-avaliação ou avaliação 
interna de cada estabelecimento 
de ensino e educação, «em con-
jugação com a avaliação externa, 
no quadro da sua autonomia e 
subordinada a processos de natu-
reza colectiva, formativa e cons-
trutiva», como o 8.º Congresso 
dos Professores da Madeira havia 
destacado.

Considera-se que esta ava-
liação, para ser abrangente, não 
pode excluir partes do sistema, ou 
seja, deve incidir também sobre 
a própria administração educati-
va para que ela se sinta também 
obrigada a superar os problemas 
decorrentes da sua acção.

Assim, o 9.º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• uma avaliação essencial-
mente formativa e construtiva 
do Sistema Educativo e das 
Escolas.

4.4 - Estatuto da Carreira 
Docente

A publicação, em 19/01/2007, 
do ECD do ME configurou um 
instrumento de afronta aos profes-
sores portugueses, uma vez que 
o estipulado, no referido Dec-Lei, 
desfigurou a profissão docente 
ao desvalorizar o acto de ensinar 
e, por consequência, a Escola 
Pública.

Como todas as maiorias abso-
lutas, e ao arrepio da vontade 
dos professores e educadores, 
o Governo aprovou de modo 
absoluto, impávido e sereno, um 
Estatuto da Carreira Docente que 
representa um verdadeiro retro-
cesso na construção e afirmação 
da profissão docente. Um ECD 
que mais não é que um conjunto 
de normas que reduzem drastica-
mente os espaços de autonomia 
e liberdade dos professores e do 
seu desempenho profissional.

As perspectivas e as transições 
que se desenham sobre o futuro 
da profissão docente não são 
animadoras. A concepção de pro-
fessor e de escola que subjaz à 
forma como foi articulado o actual 
ECD visa essencialmente cercear 
a autonomia profissional dos 
docentes, justificada com o facto 
e a necessidade de aumentar a 
eficácia e a eficiência da docência 

na lógica da produção de resulta-
dos.

Achamos, contudo, que não 
serão estas propostas que possi-
bilitarão a urgente renovação da 
concepção da profissão.

Através deste ECD, os docen-
tes são confrontados com a 
ampliação crescente de funções 
educativas, o que lhes limita a 
participação activa, empenhada 
e responsável no acto educativo. 
Este acréscimo de funções e de 
responsabilidades que lhes são 
pedidas aumenta, por outro lado, 
a crise persistente sobre a sua 
identidade e profissionalismo, a 
que o facto de actualmente se 
assistir a uma diferenciação de 
carreiras explícita, congruente 
com a vontade, ainda que dis-
farçada ou dissimulada, incentiva 
a individualização de responsabili-
dades e percursos.

Ao apostar na individualização 
de percursos, descredibiliza-se 
e fragiliza-se os trabalhos por 
projectos e a escolha partilhada 
de valores e prioridades para a 
escola.

Este quadro é completado pelo 
alargamento e aprofundamento 
de um discurso desvalorizador da 
escola e dos professores e tem 
criado as condições para que se 
gerem tendências negativas no 
seio dos docentes, no sentido de 
aceitar a perspectiva de despro-
fissionalização sistematicamente 
veiculada por “especialistas”, em 
que a vertente educativa é secun-
darizada, em favor da vertente 
da instrução, e onde os docentes 
são apontados como os principais 
responsáveis pelas dificuldades 
e constrangimentos do sistema 
educativo.

É este modelo e esta con-
cepção de escola e de profissão 
que os docentes recusam assim 
como estas reformas voluntaristas 
que mais não visam que impor 
um modelo autoritário, centrali-
zado e burocrático. Eles rejeitam 
um modelo, que como refere 
Virgínio Sá, substitua o empenho 
profissional pelo desempenho 
profissional. Recusam esta política 
de desconfiança lançada sobre a 
profissão e sobre a escola.

Este novo profissionalismo 
docente foi igualmente rejeitado 
pelos professores/educadores 
que exercem funções na RAM. A 
luta que desenvolveram, desde o 
primeiro momento, contra a buro-

cratização da profissão, contra a 
inadequação dos horários, que 
dificulta o nível de participação 
na vida da escola, e, sobretudo, 
a luta que travaram para que se 
delimitasse bem as fronteiras 
entre o que é o seu conteúdo e 
identidade profissional “obriga-
ram” as hierarquias políticas a 
apresentar a estes docentes a sua 
proposta de ECD regional.

Em teoria, a proposta apre-
sentada expurgava alguns dos 
aspectos mais negativos do esta-
tuto nacional, nomeadamente a 
negociação colectiva, a carreira 
única sem a divisão em categorias 
estratificadas e hierarquizadas, 
sem cotas e vagas para o acesso 
aos escalões de topo. 

Na prática, esta proposta de 
estatuto consagra um "procedi-
mento ao 6º escalão" que não 
se justifica perante uma carreira 
única, sujeita a uma avaliação 
rigorosa e exigente. Se a carreira é 
única, para quê um "procedimen-
to" que a fragmenta? Acresce que 
este "procedimento" aponta para 
uma regulamentação posterior, 
o que é, para já, uma incógnita, 
sobre a sua forma, conteúdo e 
efeitos.

Embora se reconheça que esta 
proposta de Estatuto regional 
é menos penalizadora para os 
docentes quando comparada com 
o ECD nacional, não podemos 
deixar de manifestar o nosso de-
sacordo e desagrado pelo facto 
de ver neste documento a essên-
cia do Dec-Lei 15/2007, pondo 
em causa direitos adquiridos, 
designadamente: o agravamen-
to do horário de trabalho dos 
docentes, nomeadamente dos da 
Educação Especial e do Ensino 
Secundário, retardando o direi-
to às reduções da componente 
lectiva; o não reconhecimento do 
desgaste físico e psicológico da 
profissão, aumentando de 26 para 
35 o número de anos necessários 
para acesso ao topo de carreira; e 
o impedimento da progressão dos 
docentes avaliados positivamente 
com a classificação de regular. 
Preocupa-nos que o aumento 
das exigências profissionais que 
recaem sobre os educadores e 
professores ao nível das suas 
competências e funções, que 
transcendem a sua capacidade 
de concretização, se transforme 
numa desmotivação generalizada 
e no desencanto profissional que 
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não se deseja, pois terá reflexos 
negativos na Escola. 

O Sindicato dos Professores 
da Madeira (SPM) entende que 
um sistema educativo de quali-
dade tem de contar com profis-
sionais de educação reflexivos, 
críticos, científica, pedagógica e 
intelectualmente preparados para 
actuarem nos diferentes contextos 
em que tiverem de exercer a sua 
profissão.

Neste sentido, encaramos o 
Estatuto da Carreira Docente 
como um instrumento essencial 
na definição da ética e da deon-
tologia dos docentes nas suas 
obrigações e nos seus direitos 
perante a sociedade e o sistema 
educativo. É, por estas mesmas 
razões, um instrumento essencial 
para a melhoria da qualidade da 
educação no nosso país.

Ancorado nestes princípios, o 
9º Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira reafirma 
os seguintes pressupostos: 
• O processo de recrutamento 
e selecção de pessoal docente 
deve revestir obrigatoriamente 
a forma de concurso: interno, 
externo e de contratação.
• Por razões que decorrem 
da necessidade de conferir 
aos docentes e às escolas a 
estabilidade que se reconhece 

indispensável ao seu bom des-
empenho, defendemos a conti-
nuidade dos Quadros de Escola, 
como forma de satisfazer as 
necessidades permanentes dos 
estabelecimentos de educação 
e ensino.
• Os docentes podem ainda 
ser integrados em Quadros de 
Zona Pedagógica destinados 
a satisfazer necessidades não 
permanentes dos estabeleci-
mentos de educação e ensino, a 
substituir docentes dos quadros 
de escola, a desenvolver activi-
dades de educação extra-esco-
lar, a apoiar estabelecimentos 
de educação e de ensino que 
ministrem áreas curriculares 
específicas ou manifestem exi-
gências educativas especiais, 
bem como a garantir a pro-
moção do sucesso educativo.
• Deve ser salvaguardada a 
intercomunicabilidade, não 
apenas dos docentes que vêm 
do Continente e da Região 
Autónoma dos Açores, mas 
também, dos docentes em exer-
cício na RAM para o Continente 
e Região Autónoma dos Açores.  
• Que se mantenha a forma 
de Contrato Administrativo de 
Provimento.
• O período probatório deverá 
corresponder ao primeiro ano 

de serviço, com um contrato de 
duração igual a um ano escolar.
• Uma carreira única para todos 
os docentes, desenvolvida em 
escalões, com ingresso e topo 
diferenciados, consoante se 
trate de docentes bacharéis ou 
licenciados, recusando quais-
quer constrangimentos de 
carácter administrativo.
• O ingresso na carreira depen-
dente da habilitação profissio-
nal e do acesso a uma vaga de 
quadro.
• A progressão na carreira asso-
ciada à avaliação do desem-
penho e à contagem integral do 
tempo de serviço.
• A aquisição de graus acadé-
micos, as formações acrescidas 
ou especializadas bem como as 
avaliações de desempenho que 
possam vir a ser consideradas 
excepcionais e relevantes para 
o sistema educativo devem ser 
tidas como factores de acele-
ração na progressão na carreira.  
• Uma avaliação orientada para 
o aperfeiçoamento da activida-
de docente, com um carácter 
formativo e formador que se 
articule, de modo inequívoco, 
com a formação contínua, como 
forma de ajudar e orientar o 
docente para a melhoria do seu 
desempenho profissional. A 
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avaliação de desempenho deve 
permitir a adequação do siste-
ma educativo às necessidades 
manifestadas pela comunidade 
no âmbito da educação. É um 
acto reflexivo que permite rein-
vestir na reformulação do tra-
balho docente. Deve ser encara-
da como um elemento essencial 
na melhoria da qualidade da 
educação e do ensino, promo-
vendo o desenvolvimento pes-
soal e profissional do professor 
e do educador.  
• Reconhecendo a profissão 
docente como altamente des-
gastante pelas exigências 
psíquicas e sociais do seu des-
empenho, impõe-se a redução 
progressiva da componente 
lectiva no horário semanal dos 
professores e educadores.

A componente lectiva dos 
docentes abrange todas as acti-
vidades directas com os alunos 
na sua componente curricular ou 
que dela decorrem e constituem 
reforço desta, incluindo a que se 
efectua fora do espaço da sala 
de aula, bem como a substituição 
de outros docentes. Quando o 
serviço prestado na componente 
lectiva for para além do legalmen-
te exigido, será considerado como 
serviço docente extraordinário.

Não poderão ser organizados 
horários que impliquem a pres-
tação diária de mais de cinco 
tempos lectivos consecutivos, 
bem como a prestação de serviço, 
lectivo ou não lectivo, nos três tur-

nos, no mesmo dia, ou, ainda, a 
prestação de mais de 7 horas de 
trabalho diário.

Defendemos que a componente 
lectiva para os docentes da edu-
cação Pré-Escolar e do 1º CEB 
seja de 22 horas e para os restan-
tes sectores (2º, 3º CEB e Ensino 
Secundário e Educação e Ensino 
Especial) 20 horas.

Considerando o desgaste do 
exercício da função docente, é 
nosso entendimento que todos os 
docentes, sem excepção, devem 
usufruir de redução da componen-
te lectiva.

4.5 – Formação de 
Professores

A concepção de que a profis-
são docente é, antes de mais, 
uma arte ou uma missão e, como 
tal, não necessita de grande for-
mação específica, está há muito 
ultrapassada. Pelo contrário, a 
profissão docente requer conheci-
mentos, saberes e competências 
que só podem ser obtidas no qua-
dro de uma formação de elevado 
nível, de grande qualidade e de 
grande rigor. 

Formação que deve ser enten-
dida como um processo per-
manente que se inicia quando 
o futuro professor tem acesso à 
formação inicial, constituindo esta 
a primeira etapa de um percurso 
que deverá manter-se e aprofun-
dar-se ao longo de toda a sua 
carreira profissional.

Assim, e na perspectiva de 
ajudarmos a construir uma Escola 
renovada e transformada, apta a 
responder às exigências de uma 
sociedade em permanente e verti-
ginosa mudança, torna-se urgen-
te e fundamental uma reflexão 
profunda e fundamentada sobre 
a formação dos docentes, numa 
lógica global e construtiva, tendo 
como finalidade a melhoria da 
qualidade das “ensinagens” e das 
aprendizagens, bem como a defe-
sa da identidade profissional.     

4.5.1 – Formação Inicial

O saber dos professores deverá 
assentar em bases científicas sóli-
das e consolidadas, garantindo a 
sua credibilidade profissional, inte-
lectual e social junto dos alunos, 
dos pais e da comunidade. Hoje, 
mais do que nunca, exige-se aos 
docentes competências técnicas, 
científicas, didácticas e pedagógi-
cas permanentemente actualiza-
das, mas exige-se-lhes também 
que sejam profissionais reflexivos, 
investigadores e cidadãos, social-
mente, participativos.

Para tanto, deverá ter-se em 
conta, conforme refere António 
Nóvoa, o perfil, os percursos, os 
planos de estudo e a articulação 
dos diversos conteúdos e interve-
nientes, bem como os processos, 
os meios e os contextos.

Assim, para que se possa 
proporcionar aos professores e 
Educadores todas estas com-
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petências, o 9º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira defende um modelo de 
Formação Inicial que aposte:
• No desenvolvimento dos 
vários conceitos a propósito 
dos fenómenos centrais de uma 
sala de aula;
• Na ruptura com a lógica tradi-
cional das escolas;
• Na preparação dos forman-
dos para se adaptarem a todos 
os tipos de redefinição de 
situações e a não desorientar 
à primeira contrariedade ou 
imprevisto. Em oposição à roti-
na, à solidão e à acomodação, 
a formação deve transmitir con-
fiança, polivalência, curiosidade 
e mobilidade, estimulando a 
adaptação a ambientes diferen-
tes;
• No estímulo ao trabalho em 
equipa, à divisão do trabalho, à 
negociação, à gestão de confli-
tos e de diferenças;
• Na motivação ao jovem pro-
fessor para a construção da sua 
identidade profissional, assu-
mindo a sua profissão, as suas 
responsabilidades, a formação 
contínua, a relação com outros 
profissionais, colegas e pais, o 
funcionamento dos estabeleci-
mentos e do sistema educativo, 
o seu Estatuto de Carreira;
• Na abordagem de problemas 
actuais que exigem a inter-
venção da escola ou na escola, 
como sejam a exclusão social, 
os problemas das minorias, a 
educação especial, a coorde-
nação pedagógica, a gestão e 
administração das escolas. 

4.5.2 – Formação Contínua

É lugar comum afirmar-se que 
a Formação Contínua é um direito 
e um dever de todos os educado-
res e professores. Um direito que 
se deve traduzir na salvaguarda 
de condições adequadas à sua 
realização. Um dever que deve ter 
expressão no seu carácter obri-
gatório para todos os docentes, 
incluindo os contratados e os que 
trabalham no ensino particular.

No entanto, continuam a sub-
sistir aspectos que merecem 
reflexão e alguma consensualida-
de de posições. Há mesmo quem 
afirme que, apesar do reconheci-
mento unânime da necessidade 
da formação contínua, a respec-
tiva implementação no nosso 

sistema de ensino não tem sido a 
mais adequada, quer por ausência 
de suportes conceptuais, quer por 
insuficiência legislativa. 

Tendo como objectivo contribuir 
para a reflexão que se impõe, o 
9º Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira propõe 
que a Formação Contínua deve 
assentar nos seguintes princí-
pios básicos:
• Centralidade da formação 
nas Escolas, tendo como ponto 
de partida o diagnóstico das 
necessidades sentidas pela pró-
pria Escola, pelas suas salas de 
aula e pelos seus professores; 
•  Valorização dos planos de 
formação das escolas vincula-
dos aos respectivos projectos 
educativos; 
• Incentivo à reflexão conjun-
ta sobre o trabalho projecta-
do e/ou realizado, visando a 
mudança das práticas educati-
vas e profissionais; 
• Apoio às instituições de 
formação, sem dispensar 
os Centros de Formação de 
Associação de Escolas que 
deverão ser criados também na 
RAM, uma vez que os CFAE são 
as únicas entidades que podem 
permitir o controlo da formação 
por parte dos professores e tra-
duzir, na prática, o princípio da 
formação centrada nas escolas;
• Alteração imediata da legis-
lação recentemente publicada, 
quer sobre as prioridades na 
formação contínua, quer sobre a 
sua avaliação.

4.5.3 – Formação 
Especializada 

A construção de uma esco-
la democrática, de qualidade e 
inclusiva tem de reclamar uma 
adequada formação qualificante e 
especializada. A afirmação desta 
Escola passa obrigatoriamente 
pelo reforço da autonomia edu-
cativa e depende da criação das 
condições para o exercício desta 
autonomia, através da realização 
de formações acrescidas para o 
desempenho de funções e de car-
gos pedagógicos e de direcção e 
gestão das escolas.

Nesta modalidade de formação, 
os docentes a exercer funções 
na Região Autónoma da Madeira 
têm estado, desde sempre, em 
situação de desigualdade no que 
respeita ao acesso, uma vez que, 

a Universidade da Madeira, única 
instituição de ensino superior 
sedeada na nossa Região, não 
tem querido ou não tem podido 
investir nesta área de formação.

 À excepção da formação espe-
cializada em Educação e Ensino 
Especial, na qual deve relevar-se, 
houve um grande investimento 
por parte da Direcção Regional da 
Educação Especial e Reabilitação, 
pouco mais foi feito relativamente 
à formação de docentes para o 
exercício de outras funções edu-
cativas, situação que tem preju-
dicado, duplamente, os docentes 
da RAM: na sua qualificação e  na 
progressão na Carreira.

Assim, o 9º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• A conjugação de esforços 
da Universidade da Madeira 
e da Secretaria Regional da 
Educação no sentido de assu-
mirem a responsabilidade da 
promoção desta modalidade de 
formação; 
• A possibilidade dos Centros 
de Formação de Professores, 
devidamente acreditados 
pelo Conselho Científico e 
Pedagógico da Formação 
Contínua, promoverem, suple-
tivamente, formação especia-
lizada, através de protocolos a 
estabelecer com Instituições de 
Ensino Superior;
• A criação de condições 
especiais de financiamento à 
realização de formação espe-
cializada e/ou de cursos de 
pós-graduação, através de 
candidaturas à componente 
FSE (Fundo Social Europeu) do 
QREN (Quadro de Referência 
Estratégico Nacional) pelas enti-
dades promotoras.

  
4.5.4 – Complementos de 
Formação

A Lei 115/97, que alterou a Lei 
de Bases do Sistema Educativo, 
veio exigir o grau académico de 
Licenciatura para o exercício de 
funções docentes, independen-
temente do sector ou grau de 
ensino. Em consequência, o Dec-
-Lei nº 255/98 contribuiu para que 
os Educadores de Infância e os 
Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário, titulares de um 
grau de Bacharel ou equivalente, 
pudessem adquirir a Licenciatura, 
através da frequência de cursos 
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de complemento de formação 
científica e pedagógica ou de qua-
lificação para o exercício de outras 
funções educativas.

Assim, desde 1999 milhares 
de professores bacharéis tiveram 
acesso à formação complemen-
tar, a nível nacional. Dessa forma, 
valorizaram-se do ponto de vista 
académico, profissional e remune-
ratório. 

Contudo, nem todos os docen-
tes tiveram a possibilidade de 
frequentar esta formação com-
plementar. Os mais prejudicados 
têm sido os professores dos 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário, a quem não foi 
garantida a abertura de cursos em 
quantidade e na variedade neces-
sárias para responder satisfato-
riamente a todas as solicitações. 
Prejudicados têm sido também 
os docentes de todos os secto-
res e graus de ensino a trabalhar 
e a residir na Região Autónoma 
da Madeira. A Universidade da 
Madeira, única instituição com 
competência científica para orga-
nizar e ministrar os complementos 
de formação na Madeira, tem 
vindo, sistematicamente, a utili-
zar os mais variados argumentos 
para não cumprir cabalmente um 
serviço público a que se deveria 
sentir vinculada, o que teve como 
consequência a impossibilidade 
de muitos docentes não terem 
ainda completado a sua formação 
de grau superior.

Neste contexto, o 9º 
Congresso dos Professores da 
Madeira continua a defender:
• A abertura de vagas pela UMa, 
em quantidade e diversidade 
suficientes, para atender às soli-
citações dos docentes interes-
sados e enquanto as necessida-
des se mantiverem;
• O envolvimento dos Centros 
de Formação de Professores na 
organização de complementos 
de formação, prevendo-se, para 
tal, financiamentos específicos;
• A colaboração da Universidade 
Aberta na organização e oferta 
da formação complementar, 
em particular naquela que for 
dirigida a professores dos 2º e 
3º Ciclos do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário de grupos de 
docência específicos.

5 - Organização Sectorial: 
Educação e Ensino Básico

5.1 – Educação Pré-Escolar

A Lei-Quadro da Educação 
Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 
de Fevereiro) estabelece como 
princípio geral que “a educação 
pré-escolar é a primeira etapa da 
educação básica no processo ao 
longo da vida, sendo complemen-
tar da acção educativa da famí-
lia, com a qual deve estabelecer 
estreita relação, favorecendo a 
formação e o desenvolvimen-
to da criança, tendo em vista a 
sua plena inserção na sociedade 
como ser autónomo, livre e soli-
dário”.

Esta lei define também o papel 
do Estado relativamente a este 
sector de educação; afirma o 
princípio da parceria social para 
a expansão da rede; consagra a 
participação da família na gestão 
e funcionamento dos estabeleci-
mentos de educação pré-escolar 
e consagra ainda os princípios da 
gratuitidade da componente edu-
cativa e a acessibilidade de todas 
as crianças, independentemente 
das condições das suas famílias.

O princípio geral e os objec-
tivos dele decorrentes enuncia-
dos na Lei-Quadro, enquadram 
a organização das Orientações 
Curriculares para a Educação Pré- 
-Escolar, aprovadas pelo 
Despacho n.º 5220/97, de 10 de 
Junho, e que têm como finalidade 
garantir a qualidade educativa nos 
estabelecimentos de educação 
pré-escolar. As mesmas baseiam-
se nas grandes questões que hoje 
se colocam à sociedade, nomea-
damente a formação pessoal e 
social, integrando a educação 
para a democracia, para a inter-
cultura, para a cidadania, para o 
ambiente, para o conhecimen-
to do mundo e também para a 
comunicação e expressão.

A Região Autónoma da 
Madeira, só em 2006 – através da 
publicação do Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2006/M, de 2 de 
Maio – fixou um novo quadro legal 
com o propósito de atender aos 
princípios enunciados na Lei n.º 
5/97, bem como adaptá- 
-la às especificidades regionais, 
uma vez que a valência de cre-
che se encontra sob a tutela da 
Secretaria Regional de Educação 
e Cultura. Porém, e apesar do 
novo normativo legal, a política 
adoptada pelos responsáveis da 
educação, continua a evidenciar 

uma sucessiva desvalorização 
deste sector de educação, princi-
palmente na sua vertente educa-
tiva.

Nos últimos anos, temos vindo 
a assistir a um significativo inves-
timento no que respeita à imple-
mentação da rede pública da 
educação pré-escolar. No entanto, 
o número de creches é ainda insu-
ficiente e fica muito aquém das 
reais necessidades das famílias. 

Cabe à SREC criar as con-
dições necessárias para a rápida e 
efectiva expansão da rede pública 
de creches, que se traduza numa 
resposta social e educativa de 
qualidade para todas as crianças.

A par de uma rede pública de 
educação pré-escolar, o Sindicato 
dos Professores da Madeira tem 
vindo a defender a obrigatorieda-
de da frequência do ano imedia-
tamente anterior à entrada no 1º 
ciclo do Ensino Básico.

Idêntica posição foi também 
assumida e amplamente divul-
gada pelo Conselho Nacional de 
Educação e faz parte das priori-
dades de alguns países, no que 
diz respeito às suas políticas edu-
cativas. Outros há em que a obri-
gatoriedade é já uma realidade, 
como o Luxemburgo, a Holanda, 
a Espanha, a Irlanda do Norte, 
a Bélgica, a Suíça, a Escócia, a 
França e a Inglaterra.

É pois indiscutível a importân-
cia da Educação Pré-Escolar e 
o seu papel essencial para o de-
senvolvimento global da criança, 
para a detecção de problemas 
de desenvolvimento, bem como 
para a aquisição de competên-
cias básicas para o ingresso no 
1º ciclo do Ensino Básico. Assim, 
torna-se imperioso garantir a 
todas as crianças a frequência da 
Educação Pré-Escolar, de modo a 
promover a efectiva igualdade de 
oportunidades de acesso e suces-
so ao longo da vida.

Neste sentido, cabe ao Estado 
garantir a generalização da fre-
quência da Educação Pré-Escolar 
para as crianças de 3 e 4 anos 
e a obrigatoriedade para as 
crianças de 5/6 anos através da 
rede pública.

As mudanças sociais ao nível 
da educação têm contribuído 
para ampliar e renovar o interesse 
pela avaliação na Educação Pré-
-Escolar, transformando-a numa 
questão central na educação com 
qualidade das crianças deste nível 
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de educação. Assim, a avaliação, 
considerada uma componente 
integrada do currículo do pré-
escolar, deve envolver momentos 
específicos de reflexão e decisão 
sobre o projecto educativo, o pro-
jecto curricular de escola e o pro-
jecto curricular de turma. 

Tendo como principal função a 
melhoria da qualidade das apren-
dizagens, a avaliação implica, no 
quadro da relação escola e família, 
uma construção partilhada que 
passa pelo diálogo, pela comu-
nicação de processos e resul-
tados, tendo em vista a criação 
de contextos facilitadores de um 
percurso educativo e formativo de 
sucesso. Deste modo, a avaliação 
constitui um elemento de apoio 
estratégico ao desenvolvimento/ 
/regulação da acção educativa 
que permite, por um lado, analisar 
o percurso efectuado, na sua glo-
balidade, e, por outro lado, pers-
pectivar o futuro.

Face ao exposto, o Sindicato 
dos Professores da Madeira con-
sidera que uma Educação Pré-
Escolar de qualidade passa, inevi-
tavelmente, pela criação de um 
documento orientador, para todos 
os educadores de infância, que 
permita objectivar, operacionalizar 
e sistematizar os processos de 
avaliação. Nesse sentido, é urgen-
te a institucionalização de um 
sistema de avaliação na Educação 
Pré-Escolar, garantindo o seu 
carácter sistemático e obrigatório, 
salvaguardando as condições para 

a sua concretização, designada-
mente através da aplicação de 
um calendário escolar adequado, 
fazendo coincidir os momentos de 
avaliação com os que já se encon-
tram definidos para o restante 
Ensino Básico.

Neste contexto, o 9º 
Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira defen-
de:
• A criação de uma rede pública 
de creches que se traduza numa 
resposta educativa e social 
de qualidade para todas as 
crianças;
• A promoção de uma cam-
panha de esclarecimento à 
população em geral, sobre a 
importância e as vantagens da 
frequência da Educação Pré-
Escolar;
• A publicação de legislação no 
sentido da obrigatoriedade da 
frequência da Educação Pré-
Escolar no ano imediatamente 
anterior ao ingresso no 1º ciclo 
do Ensino Básico;
• A regulamentação de um sis-
tema de avaliação na Educação 
Pré-Escolar, a exemplo do que 
acontece na Região Autónoma 
dos Açores;
• A aplicação, à Educação Pré-
Escolar, do mesmo calendário 
escolar que vier a ser definido 
para o Ensino Básico.

5.2 - Educação e Ensino 
Básico

A actual Lei de Bases do 
Sistema Educativo atribui ao 
Ensino Básico uma função estru-
tural de todo o edifício que cons-
titui o nosso sistema nacional. 
Ao corresponder à escolaridade 
obrigatória, a conclusão do Ensino 
Básico pressupõe a aquisição, por 
parte dos jovens, de competên-
cias que lhes permitirão, ao longo 
da vida, responder às situações e 
problemas mais diversos assumin-
do plenamente a sua cidadania. 
Ao longo de nove anos de esco-
laridade, os alunos deverão ter 
adquirido um conjunto de saberes 
instrumentais e um conjunto de 
competências cognitivas e sociais 
que lhes permitam responder a 
realidades em constante mutação 
e a eventual entrada no mundo do 
trabalho caracterizado pela des-
regulamentação. No decurso dos 
três níveis em que se desenvolve 
este sector da Educação Básica, 
às crianças e jovens é oferecido 
um conjunto de aprendizagens e 
de experiências que, em princípio, 
deveriam favorecer plenamente o 
arranque da sua formação como 
futuros adultos aos quais será 
solicitada uma participação activa 
e crítica na comunidade de que 
fazem parte. Esta arquitectura da 
escola comete o erro de pactuar 
com um sistema social que acei-
ta que um jovem aos 15/16 anos 
esteja apto para a entrada no 
mundo do trabalho. A pretensão 
em cumprir todos os objectivos 
definidos para o Ensino Básico ao 
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longo de nove anos que corres-
pondem ao período crítico e deci-
sivo da construção da identidade 
e da autonomia individuais acabou 
por determinar o fracasso que 
as elevadas taxas de abandono 
e insucesso escolares traduzem. 
Acresce ainda a circunstância de 
à escola básica não ter sido dado 
o enquadramento fundamental 
que permitisse que a sua acção 
fosse coadjuvada com a acção 
de outras entidades com as quais 
pudesse colaborar na promoção 
social sobretudo dos mais desfa-
vorecidos ou/e de risco. 

A introdução de alterações 
nas estruturas curriculares, nos 
regimes de avaliação e no próprio 
estatuto disciplinar dos alunos, 
feitas sem o acompanhamento 
e sem balanço final conclusivo 
acabaram por contribuir, ainda 
mais, para o agravamento das 
dificuldades, que foram sendo 
denunciadas por professores e 
sindicados, dos processos de 
ensino-aprendizagem.

Ao nível do 1º CEB a sua evo-
lução política, social e cultural 
não acompanhou o ritmo dessa 
mesma evolução da socieda-
de. Esquecido e reduzido a uma 
menoridade errática, este nível 
de ensino não conseguiu dar um 
salto qualitativo, ficando muito 
pelo saber ler, escrever e contar. 
De facto, ao não permitir a auto-
nomia tão almejada, as escolas 
vêem coarctada a possibilidade 
de se organizarem de modo a res-

ponder às necessidades dos seus 
alunos. A hierarquização e a buro-
cratização a que estão actualmen-
te sujeitas impossibilitam qualquer 
mudança significativa.

A organização curricular do 3º 
CEB e já também a do 2ºCEB 
tende, por força do cerceamento 
da autonomia pedagógica das 
escolas, a desenvolver-se em 
torno de uma matriz "liceante" 
numa lógica de subordinação e 
encadeamento hierárquicos con-
traproducentes, sujeita à impo-
sição de exames finais que desva-
lorizam a prática de uma avaliação 
formativa e sumativa. A avaliação 
aferida acabou por nunca ter, 
para os professores, a função de 
correcção das falhas do sistema, 
porque parece servir mais propósi-
tos de instrumentalização de uma 
espécie de vigilância da tutela do 
que o de cumprimento da sua ver-
dadeira natureza.

Para que a credibilidade e o 
sucesso da Escola Básica possam 
ser consolidados, o 9º Congresso 
do Sindicato dos Professores da 
Madeira defende que:
• seja dada liberdade às escolas 
para em definitivo poder funcio-
nar em turno único, mediante 
uma avaliação séria dos meios 
ao seu dispor;
• haja um diálogo construtivo 
entre a SREC, SRES, as Escolas 
e as Autarquias de modo a que 
as novas estruturas físicas pos-
sam realmente responder às 
necessidades de cada escola, 

atendendo às necessidades 
específicas dos alunos nos dife-
rentes meios;
• se concretize a urgente articu-
lação entre os ciclos de ensino, 
criando caminhos mais fluidos 
ao longo de todo o percurso 
para todos os alunos;
• se apetreche as escolas com 
material didáctico essencial ao 
desenvolvimento de aprendiza-
gens enriquecedoras nas diver-
sas áreas curriculares;
• se equipe as escolas com os 
novos meios de comunicação e 
informação, possibilitando deste 
modo aprendizagens diversifi-
cadas;
• se crie condições favoráveis à 
implementação de estratégias 
de diferenciação pedagógica 
não discriminantes;
• se redimensione as turmas do 
1º ciclo, por forma a que sejam 
constituídas, tendo como limite 
máximo dezanove alunos. As 
turmas que integrem crianças 
com NEE ou com mais de dois 
níveis de escolaridade devem 
ser constituídas, no máximo, por 
doze ou quinze alunos, respecti-
vamente;
• se garanta uma formação ini-
cial de professores que permita 
o domínio de conhecimentos 
teóricos e práticos adaptados 
às necessidades que os pro-
cessos de ensino/aprendizagem 
exigem, com especial ênfase na 
avaliação formativa dos alunos, 
permanentemente acompanha-
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da pelo Estado e implicando o 
envolvimento e a responsabili-
zação das instituições de for-
mação de professores; 
• se efective o investimento do 
Estado em recursos materiais 
que viabilizem a escolaridade 
básica de qualidade para todos 
os alunos, assegurando, nos 
termos constitucionais, uma 
rede de escolas públicas que 
garantam igualdade e equidade 
no acesso e no sucesso escolar 
de todos, diferenciando positi-
vamente escolas em zonas mais 
desfavorecidas;
• se promova uma efectiva des-
centralização do sistema educa-
tivo, assente na autonomia e no 
governo democrático das esco-
las, de modo a permitir a cons-
trução de soluções adequadas 
aos contextos sociais, envolven-
do em parcerias os diferentes 
elementos da comunidade edu-
cativa e dotando a escola do 1º 
CEB com um orçamento próprio 
de forma a garantir a eficácia do 
seu funcionamento;
• se mantenha a estrutura de 
nove anos de Ensino Básico no 
quadro de uma escolaridade 
obrigatória de doze anos;
• que toda a sua estrutura curri-
cular se desenvolva em torno 
de um longo tronco cultural 
comum;
• se organize programas em 
núcleos essenciais que sendo 
comuns ao todo nacional, valori-
zem a introdução de componen-
tes locais e regionais;
• se recuse a institucionali-
zação dos cursos de educação 
e formação como segmento 
menor e desvalorizado deste 
grau de ensino; 
• se valorizem e se criem con-
dições para o desenvolvimento 
de estratégias de diferenciação 
com igual qualidade e credibili-
dade;
• se promova a diferenciação de 
percursos, introduzindo compo-
nentes práticas de índole cien-
tífica, tecnológica e de expres-
sões;
• se promova condições para a 
realização de uma avaliação dos 
alunos de carácter formativo 
sobre a qual assenta o verdadei-
ro sucesso educativo;
• se configure um quadro de 
autonomia das escolas em que 
estas passem a poder respon-

der ao meio em que se integram 
no âmbito dos seus projectos 
educativos, nomeadamente com 
a constituição de equipas multi-
disciplinares e em modalidades 
de apoio sócio-educativo.

5.3 – Ensino Secundário

Ao longo dos trinta e quatro 
anos de democracia, nas escolas 
do Ensino Secundário assistiu-se 
ao melhor e ao pior que a cha-
mada massificação do ensino 
provocou. O melhor foi, de facto, 
o acesso crescente da popu-
lação portuguesa a este sector 
de ensino mas de pior foram as 
fragilidades das respostas encon-
tradas pelo próprio sistema que 
hoje redundam em fenómenos 
persistentes de selectividade e 
elitização, traduzidas em taxas de 
abandono e de insucesso cres-
centes, sobretudo no 10º ano. 
O Ensino Secundário nunca foi 
capaz de enunciar as suas finali-
dades próprias e autónomas como 
ciclo de ensino, tendo mantido 
sempre uma total subordinação 
ao Ensino Superior, expressa, 
quer nos conteúdos programáti-
cos e na organização curricular, 
quer, sobretudo, no sistema de 
avaliação. Há ainda um erro estru-
tural na organização deste sector 
que se prende com a imposição 
de, prematuramente, se ter de 
fazer escolhas entre as ofertas 
curriculares que acabarão por ter 
um peso elevado nos percursos 
futuros dos jovens, quer na vida 
activa, quer no prosseguimento de 
estudos.

A primeira grande questão que 
se coloca neste sector de ensino 
é, pois, e esta é uma conclusão 
a que chegámos no Encontro 
Regional do Ensino Secundário 
realizado em Setembro de 2004, 
a de lhe atribuir um estatuto de 
ensino terminal e autónomo com 
objectivos e finalidades próprios.

O actual sistema tem-se reve-
lado incapaz de responder às 
reais expectativas dos jovens 
que se matriculam no 10.º ano de 
escolaridade e o dado mais forte 
desta constatação são os núme-
ros que nos dão conta de taxas 
de abandono, ao longo do Ensino 
Secundário, na ordem dos 40%. O 
Ensino Secundário assenta numa 
lógica cujo motor é o sistema de 
avaliação dos alunos em que os 

dispositivos conduzem à selecção 
e à exclusão em contradição com-
pleta com o que devem ser os 
objectivos e a prática pedagógica 
que para os professores, consen-
sualmente, devem privilegiar o 
desenvolvimento de competências 
de pesquisa e uma reflexão per-
manente sobre o trabalho desen-
volvido.

Ora, há que diversificar os per-
cursos, assegurando que todas 
as vias tenham igual qualidade e 
dignidade, partindo de uma pla-
taforma curricular comum a todos 
os cursos que se reflecte sobre o 
conjunto de aprendizagens actuais 
e cívicas que se espera que os 
alunos possam realizar.

Este conjunto de aprendizagens 
deve cada vez mais ter como base 
projectos curriculares de natureza 
transdisciplinar sobre os quais ao 
Ministério caberá apenas legislar 
no que respeita às competências 
essenciais e transversais e sobre 
as condições de certificação e 
de acreditação a que os alunos 
se deverão submeter. Do mesmo 
modo, defendemos que a escola 
desempenhe um papel privilegiado 
no diálogo com os parceiros da 
comunidade em que está inserida 
por forma a que seja possível de-
senvolver projectos que favoreçam 
a prática de alternância, a inse-
rção na vida activa, os estágios 
profissionais ou as experiências 
de trabalho cívico que optimizem 
aprendizagens e percursos de for-
mação. E isto só se poderá, efecti-
vamente, realizar com a delegação 
de uma verdadeira autonomia 
sobre a escola, descentralizando 
competências nas áreas curricula-
res, de avaliação, de projectos de 
formação e até na contratação de 
equipas educativas.

Na Região Autónoma da 
Madeira, dadas as condições 
específicas da sua situação geo-
gráfica e a ausência de políticas 
de desenvolvimento económi-
co e social, esta concepção de 
Ensino Secundário, imprecisa 
quanto à vocação de equipar as 
novas gerações com uma sóli-
da formação que lhes permita 
ter capacidade de integração no 
mundo do trabalho sendo, simul-
taneamente, o alicerce seguro no 
prosseguimento da sua formação, 
contribuirá para o lamentável 
êxodo do seu capital humano 
mais jovem.
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O 9º Congresso do Sindicato 
dos Professores da Madeira 
defende que:
• o Ensino Secundário tem de 
ser considerado como um ciclo 
de estudos com finalidades pró-
prias, com um estatuto terminal 
e autónomo;
• todas as vias oferecidas, quer 
as que significam a saída para 
a vida activa, quer as que estão 
vocacionadas para o prossegui-
mento de estudos, têm que ter 
a mesma dignidade e qualida-
de, com regras claras quanto à 
permeabilidade entre os vários 
cursos e vias;
• o acesso ao Ensino Superior, 
quer para o sistema público 
quer para o ensino privado, deve 
basear-se em critérios univers-
ais e iguais;
• deve ser o Ensino Superior a 
definir os seus próprios  meca-
nismos de ingresso e selecção, 
de forma completamente autó-
noma relativamente à conclusão 
dos cursos de nível secundário;
• deve ser repensado o modelo 
de avaliação dos alunos neste 
ciclo de Ensino, perdendo o seu 
carácter meramente selectivo, 
enveredando-se por um modelo 
de avaliação formativa que privi-
legie o desenvolvimento do sen-
tido de autonomia, cooperação 
e o empreendedorismo, compe-
tências essenciais ao modelo de 
País e de Região que se preten-
de construir.

5.4 – Educação e Ensino 
Especial

O percurso histórico da 
Educação Especial caracteriza-se 
por uma longa e penosa cami-
nhada. Até à década de 60, as 
pessoas portadoras de deficiên-
cia não tinham quaisquer direi-
tos legais à educação pública. 
Estavam, não apenas, excluídas 
do sistema educativo público 
como também de qualquer acti-
vidade remunerada. Subjacente a 
estas ausências de disposições 
legais e às práticas sociais instituí-
das, estava a crença de que estas 
crianças e jovens não retiravam 
benefícios do processo educativo, 
apenas causavam efeitos negati-
vos sobre os restantes alunos. Em 
alguns Estados, existiam mesmo 
leis que asseguravam a exclusão 
de crianças que apresentassem 

incapacidades físicas ou mentais 
das instituições de ensino. Assim, 
esta população dependia exclusi-
vamente da iniciativa particular e 
caritativa e estava confinada a ins-
tituições ou a lares num processo 
de completa segregação. 

Na segunda metade do século 
XX, após as duas guerras mun-
diais, as sociedades entraram 
numa fase de renascimento 
humanista, mais consciente e 
empenhada na resolução dos 
seus problemas e na problemática 
da deficiência. O modelo político 
democrático promoveu transfor-
mações sociais que reivindicavam 
conceitos de igualdade, liberdade 
e justiça. Em 1959 surge então o 
primeiro regime jurídico que reco-
nhece às pessoas portadoras de 
deficiência o direito de desenvol-
verem «um tipo de vida tão normal 
quanto possível». Inicia-se então 
o processo de normalização da 
vida desta minoria e a sua desins-
titucionalização. Estas crianças, 
jovens e adultos começam por ser 
integrados lentamente em contex-
tos normais da vida quotidiana, 
em escolas públicas (nas classes 
especiais) e na sociedade civil. 

Portugal subscreve a 
Escola para Todos através da 
Constituição Portuguesa de 1976, 
da Lei de Bases do Sistema 
Educativo de 1986 e das Normas 
da ONU para a Igualdade de 
Oportunidades em 1993. Merece 
especial destaque a Conferência 
de Salamanca que aconteceu de 7 
a 10 de Junho de 1994, reunindo 
mais de trezentos participantes 
em representação de noventa 
e dois governos (entre os quais 
Portugal) e vinte e cinco organi-
zações internacionais – UNESCO, 
UNICEF, BANCO MUNDIAL. Desta 
reunião nasceu a Declaração de 
Salamanca que preconiza um 
conjunto de princípios, resoluções 
e recomendações que serviram 
de base à escola inclusiva. Foi 
a partir daqui que o conceito de 
Educação Especial, cingido até 
então a crianças e jovens com 
deficiência, passa a adquirir uma 
nova proporção contemplando as 
necessidades educativas especiais 
que abrangem o apoio das dificul-
dades de aprendizagem específi-
cas. Assim, à luz da escola inclu-
siva, o termo NEE (Necessidades 
Educativas Especiais) refere-se 
ao desfasamento entre o nível de 

comportamento ou de realização 
da criança e o que dela se espera 
em função da sua idade cronoló-
gica. 

De facto, se é verdade que 
muito se tem avançado no Ensino 
e na Educação Especial, tam-
bém não deixa de ser verdade 
que muito há ainda por fazer. A 
escola de hoje depara-se com um 
conjunto de situações – casos de 
problemas graves de saúde, de 
alcoolismo, de toxicodependên-
cia, de aprendizagem, de com-
portamento, de socialização, de 
negligência familiar, de distúrbios 
emocionais, de exclusão social 
– de difícil solução, que resultam 
em índices preocupantes de insu-
cesso e de abandono escolar, 
justificados por uma cultura esco-
lar tradicional subjugada a uma 
concepção cumulativa do conhe-
cimento.

 Infelizmente o sistema educa-
tivo continua a valorizar o aluno 
médio e a marginalizar aquele que 
sai dessa norma-padrão. Este é, 
sem dúvida, um dos aspectos 
mais complexos da escola inclusi-
va no que se refere à inclusão das 
crianças e jovens com deficiên-
cia nas escolas regulares, com a 
agravante do excesso de alunos 
por turma. 

Sem dúvida que é preciso 
mudar e melhorar muitos aspec-
tos da escola e da educação 
em geral, mas o que nos parece 
paradoxal é que algumas das 
mudanças efectuadas estejam a 
piorar o sistema educativo nacio-
nal em vez de o aperfeiçoar. 

Tomemos como exemplo o 
que está a acontecer à Educação 
Especial no Continente. Neste 
momento, existem milhares de 
alunos com NEE sem apoios 
especializados, outros que estão a 
ter apoio com docentes sem qual-
quer experiência nem formação 
especializada. O que realmente 
nos preocupa é que o Estado 
Português torne a Escola Pública 
cada vez mais selectiva, mais 
elitista, mais competitiva, menos 
democrática e menos inclusiva 
porque desrespeita as normas e 
os princípios que assumiu cum-
prir. Ainda em 2006 assinou a 
Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, rectificada em 2007.

O Decreto-Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro é mais um exemplo 
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desse paradoxo. Por um lado, 
vem colmatar inúmeras falhas da 
legislação anterior, como é o caso 
da introdução de importantes 
medidas para os alunos surdos, 
cegos, de baixa visão, autistas e 
com multideficiência e do reforço 
de recursos materiais e técnicos 
fundamentais para o trabalho 
especializado com estes alunos. É 
o caso também da introdução do 
Plano Individual de Transição que 
pretende promover a transição 
para a vida activa ou profissio-
nal e a inclusão das adequações 
específicas para estes alunos no 
Projecto Educativo de Escola. 

Em contrapartida, este docu-
mento apresenta inú-
meros retrocessos 
na escola inclusiva, 
como é o facto de uti-
lizar a Classificação 
Internacional de 
Funcionalidade e Saúde 
(CIF) para avaliar peda-
gogicamente os alunos. 
Utiliza um instrumento 
clínico que deve ser 
aplicado por um médico 
com formação credí-
vel e creditada como 
salienta a Organização 
Mundial de Saúde, para 
eleger a população da 
Educação Especial. 
Restringe os apoios 
especializados aos 
alunos com deficiên-
cias e incapacidades 
de carácter grave e 
permanente, privando 
os outros alunos com 
necessidades educati-
vas especiais que não 
encaixam nesse modelo 
clínico. A tal evolução 
de mentalidades que, 
ao longo das décadas 
de 60 e 70, aconteceu 
e originou a passagem 
de um modelo médico-
psicológico, assente em práticas 
psicométricas, para o modelo 
educacional e de intervenção 
centrada no currículo, desaparece 
e dá lugar a um movimento de 
“apartheid” no sistema educativo.

A defesa da escola inclusiva 
é responsabilidade nossa, dos 
professores e educadores, mas 
particularmente dos docentes e 
dos responsáveis políticos pela 
Educação Especial. Compete-
lhes inovar, combatendo práticas 

tradicionais, selectivas, individua-
listas e segregadoras da escola, 
que apontam o dedo aos alunos 
que não aprendem por causa 
da família, porque não são inte-
ligentes, porque não são cultos, 
porque não estudam, porque 
provêm de meios sociais e econó-
micos desfavorecidos, ou porque 
são portadores de deficiência. 
Reconheçamos que a causa do 
insucesso também passa por 
problemas de «ensinagem» e não 
apenas de aprendizagem.

Cabe à Educação Especial 
contribuir para a igualdade de 
oportunidades de sucesso edu-
cativo, pessoal e social de todas 

as crianças e jovens, ajudando a 
encontrar respostas diversificadas 
e adequadas às suas necessida-
des específicas. Necessitamos de 
implementar medidas de apoio 
educativo especializado que não 
sejam meras intervenções de 
natureza compensatória e suple-
tiva mas que contribuam para a 
promoção da construção de pro-
jectos de vida dos alunos, elabo-
rados em cooperação e parceria 
entre os vários intervenientes da 

comunidade educativa. 
Na Região Autónoma da 

Madeira, atendendo a que se 
aguarda a reestruturação dos 
serviços da Educação Especial 
através da nova Lei Orgânica da 
DREER e através da substituição 
do Decreto-Lei nº 319/91 de 23 
de Agosto, importa, então, defi-
nir e clarificar: o público alvo da 
educação especial, as competên-
cias e o conteúdo funcional dos 
docentes e dos técnicos especiali-
zados, a sua colocação nas esco-
las regulares de ensino, as moda-
lidades de apoio, quer quanto aos 
seus aspectos pedagógicos, quer 
quanto às estruturas em que se 

devem concretizar.
Assim, o 9º 

Congresso do 
Sindicato dos 
Professores da 
Madeira defende:
• o respeito pelos 
compromissos inter-
nacionais e legis-
lação vigente para a 
Educação Especial;
• a substituição da 
legislação revoga-
da de acordo com 
as pretensões de 
uma escola pública, 
inclusiva, democrá-
tica e de qualidade;  
• a substituição da 
legislação avulsa e 
desarticulada, por um 
quadro legal capaz de 
configurar um enqua-
dramento dos apoios 
pedagógicos acres-
cidos e da Educação 
Especial, em particu-
lar, compatível e inte-
grado na organização 
escolar;
• a especificação 
do conceito de 
“Necessidades 
Educativas Especiais” 

em concordância com o modelo 
educacional e de intervenção 
centrada no currículo de forma 
a não criar sistemas educativos 
paralelos e segregadores; 
• o respeito por um limite máxi-
mo de alunos por turma, mais 
digno e que possibilite, na reali-
dade, um apoio mais individua-
lizado e um acompanhamento 
mais eficaz dos alunos;
• a reestruturação dos planos 
de estudo da formação inicial, 
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incorporando a diferenciação 
pedagógica como área curri-
cular, estendendo esta preocu-
pação ao âmbito da formação 
contínua e complementar;
• a alteração do Diploma de 
Concursos dos docentes de 
educação especial no sentido 
de serem introduzidas medidas 
flexíveis, como forma de serem 
verdadeiramente rentabiliza-
das as áreas de especialização 
próprias de cada docente e, 
por esta via, melhor respeitar e 
responder às necessidades de 
cada aluno, considerado indivi-
dualmente;
• a formação contínua ade-
quada aos modelos e preten-
sões regionais, pertinente nos 

contextos de actuação que 
desenvolvemos, diversificada, 
de modo a assegurar o com-
plemento, aprofundamento e 
actualização de conhecimentos 
e de competências dos docen-
tes de Educação Especial;
• a adequação da legislação, 
nomeadamente no que se refe-
re à avaliação de desempenho 
dos docentes, considerando a 
estrutura e o funcionamento da 
Educação Especial na RAM;
• a abertura de maior número de 
vagas para técnicos especializa-
dos, nomeadamente terapeutas 
da fala, terapeutas ocupacio-
nais, psicólogos, técnicos de 
serviço social, técnicos de psi-

comotricidade, docentes e inter-
pretes de Linguagem Gestual 
Portuguesa, como forma de 
melhor responder à formação 
integral das crianças e jovens 
com NEE.

5.5 – Ensino Profissional

Antes do 25 de Abril, havia 
uma diferença acentuada entre as 
escolas comerciais/industriais e 
os liceus. Estas, declaradamente, 
encaminhavam os alunos para 
o prosseguimento de estudos, 
enquanto as escolas instruíam 
para os cursos técnico-práticos. 
Esses alunos obtinham com facili-
dade colocação profissional, che-
gando mesmo a cargos de chefia, 

consoante as suas capacidades e 
empenho.

Com as reviravoltas que o sis-
tema tem sofrido ao longo dos 
últimos 30 anos, entre tantas 
reformas, a formação técnica, tec-
nológica e profissional foi ficando 
relegada para os últimos planos, 
chegando mesmo ao ponto de 
deixar de existir no panorama do 
Ensino Público.

Entretanto, esgotadas as tenta-
tivas muitas vezes infrutíferas, de 
uniformização do Ensino, chegou-
-se à conclusão de que a diversi-
dade e a diferença responderiam 
às necessidades de uma socieda-
de plural e democrática. A própria 
União Europeia exigiu do estado 

português a implementação dos 
cursos profissionais no Ensino em 
Portugal.

Mas o caminho não tem sido 
fácil, nomeadamente no que se 
refere aos professores que lec-
cionam nas Escolas Profissionais 
privadas. Para estes não existe o 
Contrato Colectivo de Trabalho. 
Sobre esta matéria, o SPM e a 
FENPROF têm estado em nego-
ciações com o patronato e a 
ANESPO no sentido de concre-
tizar, de uma vez por todas, o 
desejo e o direito dos professores 
terem também o seu Contrato 
Colectivo de Trabalho. Isto porque 
o que as escolas profissionais têm 
feito é orientar-se pelo contrato do 
Ensino Particular e Cooperativo, 

que, como todos sabemos, é mais 
penalizador para os docentes e 
não se enquadra no sistema do 
Ensino Profissional por ser um 
ensino por módulos.

O SPM/FENPROF tem vindo 
a defender o Ensino Profissional 
como um vector decisivo na me-
lhoria da qualificação dos recursos 
humanos e nas políticas de desen-
volvimento económico. Compete 
ao Estado tomar medidas concre-
tas de valorização, consolidação e 
dignificação destes cursos. Uma 
dessas formas é o aumento da 
oferta pública.

Na Madeira, Ensino Profissional 
tem-se constituído como alternati-
va de Formação académica técni-
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ca, tecnológica e profissional para 
muitos estudantes. 

O Ensino Profissional tem apon-
tado aos jovens perspectivas a 
vários níveis: inserção qualificada 
no mundo do trabalho, prossegui-
mento de estudos e, sem dúvida, 
valorização pessoal.

O que defendemos neste 
momento para a Região e para 
o País é uma maior abertura da 
Escola Pública aos cursos profis-
sionais e às vias qualificantes. O 
SPM e a FENPROF estão muito 
preocupados com a forma e as 
condições (ou falta delas) em que 
estão a ser implementados estes 
cursos no ensino público, através 
da Iniciativa Novas Oportunidades, 
tão propagandeado pelo Governo.

E aqui se colocam várias per-
guntas:
• Estão estes jovens a frequentar 
estes cursos por simples moti-
vação ou vocação? Será esta 
escolha deliberada em função das 
suas aptidões ou, pelo contrário, 
estão a ser encaminhados para 
estes cursos depois de sucessivas 
reprovações e insucesso escolar, 
assumindo assim um estatuto de 
excluídos do próprio sistema?
• As escolas públicas estão pre-
paradas para a implementação 
destes cursos, nomeadamente ao 
nível do investimento em recursos 
materiais, de formação de profes-
sores, da reorganização pedagógi-
ca e curricular ou da flexibilidade 
de horários?

Não podemos esquecer que 
para que o Ensino Profissional 
seja verdadeiramente valorizado 
é necessário haver uma mudança 
de mentalidade de toda a socieda-
de, incluindo o próprio Estado. Só 
desta forma se poderá valorizar e 
dignificar este meio de ensino.

Também o SPM não pode 
deixar de referir que as escolas 
públicas têm o dever de desem-
penhar um papel semelhante ao 
das Escolas Profissionais priva-
das na valorização e desenvolvi-
mento do Ensino Profissional. É 
do reconhecimento geral que o 
Ensino Profissional ultimamente 
tem constituído a única alternativa 
para muitas centenas de jovens 
ao proporcionar-lhes perspectivas, 
quer no mundo do trabalho, quer 
no prosseguimento de estudos.

Em síntese, poderá dizer-se 
que o tradicionalismo do Ensino 
em Portugal contribuiu para várias 

disfunções da aprendizagem. 50 
anos de analfabetismo arrastaram 
desigualdades e injustiças sociais. 
Hoje, no mundo globalizado, há 
que adaptar-se, no conhecimento 
científico, nas artes, na tecnologia, 
e interagir nos novos desafios.

Modernizar constitui uma ideia, 
um incentivo ao conceito educa-
tivo da diversificação, da demo-
cratização e da qualificação de 
recursos humanos.

O 9º Congresso do Sindicato 
dos Professores da Madeira 
defende que é necessário e 
importante:
• Aumentar o Ensino 
Profissional nas escolas públi-
cas;
• Garantir formação adequada 
aos vários cursos e respectivos 
estágios;
• Dignificar o Ensino 
Profissional, criando condições 
de efectiva igualdade deste com 
o Ensino Regular;
• Modificar mentalidades no 
sentido de perceber o Ensino 
Profissional como resposta ao 
problema da falta de agentes 
especializados nos vários ramos 
da sociedade.

5.6 – Educação
ao Longo da Vida

Vivemos num mundo globaliza-
do, com meios de comunicação 
a encher-nos de informação, com 
uma evolução tecnológica galo-
pante. Percebemos com facilidade 
que o que era verdade, ontem, 
hoje, já não é, ou, pelo menos, há 
outra forma de o fazer ou apre-
sentar. 

A novidade desta questão é tão 
premente ao ponto da decisão 
2006/1720 da CE do Parlamento 
Europeu ter estabelecido um pro-
grama de acção no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida.

O governo reconhece que 
Portugal no que toca à quali-
ficação dos portugueses está 
deficitário. Diz inclusivamente 
que este é “o problema crítico 
para a competitividade do país”. 
O Governo reconhece, pois, a 
necessidade de qualificar os 
portugueses para poder subir na 
escala europeia.

Foi nesta sequência que José 
Sócrates apresentou a Iniciativa 
Novas Oportunidades, onde, 
segundo o primeiro-ministro, 

até 2010, vão triplicar os níveis 
de alunos com 9.º e 12.º anos, 
bem como a oferta de cursos 
técnicos e profissionais para a 
educação e formação de adultos. 
Garantiu ainda que vai multiplicar 
por cinco a Rede dos Centros 
de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências, 
ou seja, serão criados 400 novos 
centros.

E as questões que se colocam 
são:
• Como transmitir esse interesse 
além da aprendizagem escolar?
• Como promover o saber pela 
ciência, a arte, a tecnologia com 
a actualização que estas coisas 
acontecem?
• Que avaliação se tem feito dos 
programas implementados pelos 
vários governos?

A ausência de resposta a estas 
questões alimenta as especu-
lações que se fazem sobre a qua-
lidade das várias ofertas, de que 
estas medidas mais não visarão 
do que providenciar, artificialmen-
te, indicadores de aumento das 
qualificações, considerando as 
metas instituídas como irrealistas 
ou, pior, mera propaganda!

Recorde-se que os centros 
RVCC (Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências) 
e os respectivos processos de 
certificação foram criados no “… 
sentido de acolher e orientar os 
adultos maiores de 18 anos (…) 
para processos de reconhecimen-
to, validação e certificação de 
competências, tendo em vista a 
melhoria dos seus níveis de certi-
ficação escolar e de qualificação 
profissional, bem como para a 
continuação de processos sub-
sequentes de formação contínua, 
numa perspectiva de aprendiza-
gem ao longo da vida”.

Reconhecendo as potenciali-
dades do processo RVCC, o SPM 
defendeu, desde o início, a manu-
tenção do Ensino Recorrente nos 
Ensinos Básico e Secundário, com 
as necessárias correcções. Mas, 
mais uma vez, o ME, noutro furor 
reformista, no final do ano lectivo 
passado, extinguiu abruptamente 
o Ensino Recorrente ao nível do 
Ensino Básico, na quase totali-
dade das escolas, sem qualquer 
negociação com as estruturas 
sindicais, sem discussão com os 
agentes educativos envolvidos, 
de uma maneira apressada, sem 
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período transitório, sem acautela-
mento dos interesses dos jovens 
e adultos que frequentavam esta 
modalidade e esquecendo os 
direitos profissionais dos docentes 
envolvidos. Não teve em conta 
que a aprendizagem escolar e a 
valorização da aprendizagem da 
e pela vida são, inevitavelmente, 
processos distintos, mas ambos 
de relevante importância, tendo 
na sua complementaridade maior 
significado, enquanto resposta à 
heterogeneidade da população 
jovem e adulta.

Neste momento aguarda-se 
com preocupação a extensão do 
modelo RVCC ao ensino secundá-

rio, dado o actual reconhecimento 
escolar para prosseguimento pos-
terior de estudos. Tanto mais que 
a clivagem existente entre uma 
lógica assente nas competências 
e uma outra assente nos saberes 
escolares, marcadamente aca-
démicos, formais e disciplinares, 
poderá constituir um obstáculo 
sério à concretização de poste-
riores certificações escolares e, 
como tal, um obstáculo ao desen-
volvimento de projectos pessoais 
e profissionais dos adultos.

Este processo, mais do que um 
modelo de certificação de adqui-
ridos, deve ser entendido no seu 
horizonte como um projecto de 
educação permanente, alicerça-
do na construção da identidade 
de cada um, no desenvolvimento 
da cidadania e na capacidade 

de aprender ao longo da vida, 
para uma real promoção pessoal 
e social numa economia e numa 
sociedade mais solidárias.

A máxima “aprender, aprender 
sempre” tem que ser uma acção 
contínua. Cabe à escola e ao 
Ensino ser o lugar para desenvol-
ver atitudes, valores e competên-
cias. Tem a escola o papel de ser 
mais atraente para os alunos de 
forma a que ali, acompanhados, 
compreendam as mudanças rápi-
das que acontecem no mundo. É 
na escola que se permite discernir 
entre o útil e o dispensável e se 
reconhece a diferença entre infor-
mação e publicidade.

O processo de aprendizagem 
para toda a vida não se fecha 
apenas na Escola. Há outros 
parceiros a ter em conta: comu-
nicação social, empreendedores, 
autodidactas, espaços de ciência, 
de cultura...

A escola será sempre o alicer-
ce, o estímulo para encarar os 
desafios que nos são colocados 
diariamente.

O conceito de educação ao 
longo da vida centraliza-se não só 
em termos pedagógicos mas tam-
bém enquanto objecto de políticas 
sociais, o que implica a responsa-
bilidade do estado pela garantia 
das condições de igualdade de 
oportunidades para que não seja 
apenas matéria de campanhas 
eleitorais, de interesses económi-
cos ou de fazer protelar no tempo 

uma questão deveras complexa.
Não há um consenso gene-

ralizado sobre o fenómeno da 
educação e da formação cuja tra-
dução reflecte uma intensa sobre-
determinação dos seus problemas 
a uma lógica de mercado. Como 
referiu Rui Canário, num semi-
nário organizado pelo Conselho 
Nacional de Educação, dedicado 
à educação e formação ao longo 
da vida, é necessário construir um 
pensamento prospectivo e estra-
tégico em relação à educação, 
evoluindo de uma concepção de 
“aprender para trabalhar” para 
uma outra concepção de “apren-
der pelo trabalho”. O argumento 

sugere em si a transposição da 
visão funcionalista e utilitarista 
dominante para um olhar indaga-
dor que dê nova vida a um pro-
jecto necessário e desejável de 
educação permanente.

E se um governo e um país 
quer sair da cauda da Europa em 
termos de educação/formação 
terá que criar não só condições 
como critérios nas aprendizagens. 
Que prioridades? Que pluralida-
des?

Nós, professores que lidamos 
com realidades familiares, sociais 
e económicas difíceis, bem sabe-
mos como custa obter resultados 
positivos.

Vários factores têm que ser 
vistos: o contexto das aprendiza-
gens. A disponibilidade de tempo, 
de ambiente profissional e familiar, 
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entre outros. Para qualquer tipo 
de aprendizagem ao longo da vida 
também são necessários apoios 
e estímulos personalizados. Os 
sonhos de cada um, de cada indi-
víduo, são diferentes tal como as 
expectativas de vida. O indivíduo 
que tem como objectivo a apren-
dizagem ao longo da vida não 
quer continuar a ser caixeiro de 
supermercado. Vislumbrar outro 
horizonte é uma motivação legíti-
ma que minimiza os sacrifícios de 
uma mãe de família, por exemplo. 
É importante também entender a 
formação ao longo da vida como 
uma opção do indivíduo. Quantas 
vezes a formação integrada na 
própria profissão não surte o 
efeito desejado e é sentido pelo 
trabalhador como mais uma acção 
sem sentido prático.

Para que o RVCC, os cursos 
EFA, o Ensino Recorrente, etc, 
possam acrescentar mais valia 
no domínio das qualificações dos 
portugueses, factor necessário 
mas não suficiente para o de-
senvolvimento do país, no sentido 
de uma real promoção pessoal e 
social, numa economia e numa 
sociedade mais solidárias, impõe-
se um debate político generalizado 
sobre as questões levantadas e, 
sobretudo, trabalhar com as equi-
pas de profissionais que, no terre-
no, vivem e sentem estes proble-
mas. Das suas experiências, práti-
cas e reflexões, muita informação 
pode ser recolhida e trabalhada. 
Problematizar os processos e os 
meios de trabalho e identificar as 
questões críticas por eles colo-
cadas permitirá, aos políticos e 
responsáveis da administração 
educativa e formativa, entrever os 
caminhos possíveis da criação das 
condições mais propícias à con-
cretização de uma aprendizagem 
para todos e ao longo da vida.

Para que os grandes problemas 
sócio-educativos do país possam 
ser encarados frontalmente, na 
perseguição do bem comum e 
de modo a serem ultrapassados 
o mais rapidamente possível o 
9.º Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira defen-
de:
• Um conceito de educação de 
adultos que não se restrinja à 
formação para sustentáculo do 
mercado de trabalho (tão caro 
às políticas neoliberais), que 
assente em políticas públicas 

em que a escola tenha um papel 
fundamental;
• Políticas públicas essas que 
não deixem esquecidas as ver-
tentes de educação popular, a 
eliminação do analfabetismo 
literal e os problemas dos novos 
imigrantes;
• A implementação de um siste-
ma de promoção e acompa- 
nhamento das várias ofertas 
educativas que possibilite ava-
liar as dificuldades, corrigir 
estratégias, verificar os resulta-
dos, no sentido de uma verda-
deira conferência da qualidade;
• O alargamento substancial 
das possibilidades de formação 
em horário pós-laboral, tendo 
em vista privilegiar o acesso à 
população empregada;
• A reposição do Ensino 
Recorrente no Ensino Básico, 
com o sistema modular experi-
mentado nos últimos anos;
• A revisão e melhoramento do 
funcionamento das várias moda-
lidades (sistema RVCC, Cursos 
EFA; E. Recorrente…) camin-
hando no sentido da articulação 
entre elas;
• Uma efectiva permeabilidade 
das várias ofertas de Educação 
de Adultos, permitindo a escol-
ha da oferta mais adequada às 
diversas intenções e aos vários 
momentos em que os jovens e 
adultos resolvem voltar a estu-
dar;
• Um plano de organização 
educativa e de gestão peda-
gógica que responda às novas 
valências, em que as estruturas 
funcionais adquiram uma flexibi-
lidade suportada numa progres-
siva colegialidade;
• A garantia das condições de 
trabalho que estas modalidades 
de ensino exigem, designa-
damente o trabalho de acom-
panhamento, coordenação e 
regulação e de formação que 
implicam tempo acrescido, 
estruturas adicionais e grupos/ 
/turma de dimensão adequada;
• O acautelar dos direitos pro-
fissionais dos docentes na 
construção dos horários lectivos 
semanais, face às novas exigên-
cias;
• Um investimento forte na for-
mação pedagógica e científica 
dos professores;
• As soluções coerentes politi-
camente, com interligação entre 

elas, sustentadas em metas 
realistas, com a preocupação 
de uma verdadeira qualificação 
dos portugueses que substitua a 
mera lógica da certificação.

5.7 - Ensino Particular
e Cooperativo

Sendo o acto educativo um só, 
e que apenas tem que ser ade-
quado aos diversos níveis etários 
das crianças e jovens, o SPM 
reafirma a profunda convicção de 
que o exercício da profissão deve 
estar pautado pelas mesmas con-
dições de natureza sócio- 
-profissional de todos os docen-
tes, independentemente do local 
onde exerçam a sua actividade.

O ensino privado está clara-
mente definido como supletivo do 
público, mas a política dos suces-
sivos governos tem sido no sen-
tido de se desresponsabilizarem 
pelo desenvolvimento do ensino 
público e de atribuírem ao ensino 
privado um papel de maior relevo 
em todos os sectores e níveis de 
ensino, através do financiamento 
dos próprios estabelecimentos 
de ensino privado com dotações 
orçamentais sempre crescentes, 
ao abrigo de diversos protocolos 
de associação e cooperação.

Todavia, este crescimento con-
fronta-se hoje com alguns proble-
mas provenientes da queda demo-
gráfica da população portuguesa, 
que começou a atingir também o 
ensino privado e, mais especifica-
mente, o particular e cooperativo. 
É hoje um fenómeno conhecido a 
diferença que existe, ao nível dos 
lucros e das dificuldades financei-
ras, entre os pequenos e os gran-
des colégios privados. E este não 
é um problema menor quando 
se tem que negociar Contratos 
Colectivos de Trabalho.

O Sindicato dos Professores da 
Madeira continuará a intervir no 
sentido de defender os direitos 
dos docentes que trabalham no 
ensino privado, porque são docen-
tes e porque, como tal, merecem 
o respeito e a consideração devi-
dos, seja qual for o local onde 
exerçam a sua profissão. E hoje, 
mais do que ontem, esta acção é 
fundamental porque a existência 
de muitos milhares de professo-
res no desemprego constitui uma 
bolsa de mão-de-obra qualificada 
e disponível, capaz de gerar a 
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tentação de agravar as condições 
de trabalho e de reduzir os níveis 
salariais.

Deste modo, o 9º Congresso 
do Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• O direito à estabilidade pro-
fissional e ao usufruo de iguais 
condições no exercício da sua 
actividade profissional entre 
docentes do sector privado e 
público;
• O direito às bonificações do 
mestrado e doutoramento equi-
paradas aos docentes do sector 
público;
• A equiparação ao tempo de 
férias.

5.8 - Ensino Superior e 
Investigação

5.8.1 Subsídio de desemprego

No Ensino Superior, final-
mente e após muitos anos de 
esforços conjuntos e separados 
da FENPROF e do SNESup, 
de decisões do Tribunal 
Constitucional e pressões o 
Provedor de Justiça, bem como 
de iniciativas legislativas de vários 
Grupos Parlamentares, o Conselho 
de Ministros aprovou a concreti-
zação do direito ao subsídio de 
desemprego para os trabalhado-
res do Estado sujeitos a contratos 
administrativos de provimento, o 
que inclui os docentes do Ensino 
Superior e os Investigadores que 
se encontram com contratos de 
duração limitada. A Assembleia 
da República aprovou entretanto 
o regime de protecção no de-
semprego para a Administração 
Pública, que produzirá efeitos 
desde 1 de Janeiro de 2008.

Trata-se de uma vitória muito 
significativa dos docentes do 
ensino superior e investigadores, 
em particular dos mais de 5000 
que, num movimento de opinião 
de amplitude inédita entre nós, 
subscreveram a petição online 
"Por uma Lei que garanta univer-
salidade e igualdade no acesso ao 
subsídio de desemprego", lançada 
pela FENPROF e pelo SNESup.

Infelizmente, e apesar da aber-
tura dos Deputados, orientações 
governamentais deixaram de 
fora os colegas que caíram no 
desemprego anteriormente a 1 
de Janeiro de 2008. Para eles, 
continuamos a pedir o vosso 
apoio e solidariedade, sendo que 

a FENPROF continuará a contar 
convosco para pressionar uma 
solução por via legislativa.

5.8.2 - Financiamento

O ano de 2007 foi também o 
primeiro ano dos grandes cortes 
orçamentais para o ensino supe-
rior público. No discurso oficial, 
estes cortes seriam compensados 
pelo aumento substancial do orça-
mento para a investigação cientí-
fica, o que permitia às instituições 
concorrer a financiamentos numa 
base competitiva em função da 
sua qualidade. Os cortes aconte-
ceram, como se sabe, já o aumen-
to do financiamento não aconte-
ceu, ou pelo menos não na base 
de uma competição transparente. 
Os cortes no financiamento intro-
duziram uma grande instabilidade 
na vida das instituições. Os atra-
sos na avaliação dos projectos e 
na transferência das verbas acen-
tuaram ainda mais essa instabili-
dade.

Como é possível competir 
com sistemas de ensino superior 
ao nível da EU que dispõem de 
dotações orçamentais muito mais 
elevadas? Recorde-se, por exem-
plo, que a média europeia da per-
centagem do PIB afecta ao Ensino 
Superior ronda 1,2% (contra os 
0,71% em Portugal).

As universidades e os politéc-
nicos estão envolvidos no esforço 
de modernização do sistema de 
ensino superior, face aos desafios 
de Bolonha e do Espaço Europeu 
de Ensino Superior, mas não 
poderão desempenhar a sua parte 
no processo se o Governo, esque-
cendo as suas próprias promes-
sas, lhes negar os meios necessá-
rios. A FENPROF está consciente 
de que nem todos os problemas 
se resolvem com mais dinheiro. 
Mas, no caso concreto do Ensino 
Superior e da Investigação, dado 
o atraso enorme do nosso país, as 
verbas são um elemento essencial 
para o vencer e darmos o salto de 
desenvolvimento científico, tec-
nológico e humano de que o país 
precisa, como alertaram recente-
mente o CRUP e vários Reitores, 
como o Professor António Nóvoa, 
da UL.

5.8.3 - Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino 
Superior

A pretexto da necessidade de 
modernização e de agilização do 
sistema de governo e de ges-
tão das instituições de ensino 
superior, o Governo apresentou 
à Assembleia da República uma 
proposta de lei já aprovada e 
publicada, que entrou em vigor no 
passado dia 10 de Outubro, que 
visa reduzir a participação na ges-
tão democrática e implantar uma 
gestão privada de tipo empresarial 
nas instituições públicas.

O novo Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior 
deixa pouca margem para a 
decisão de cada instituição quanto 
ao modelo de gestão a adoptar. 
Torna-se óbvio que o objectivo do 
legislador – leia-se, do Governo – 
foi o de impedir que qualquer insti-
tuição ou escola mantivesse a sua 
forma actual de gestão, obrigando 
todas a reconsiderarem o seu 
modo de governo e a reverem os 
seus estatutos, mas impondo- 
-lhes um espartilho que claramente 
indica o que o Governo quer e o 
que não quer.

Tendo em conta os nossos 
objectivos gerais essenciais a atin-
gir nos processos de aprovação 
dos novos estatutos das insti-
tuições e das suas unidades orgâ-
nicas, em particular, das escolas, o 
9.º Congresso do Sindicato dos 
Professores da Madeira defende:

1. Assegurar que os sistemas 
de governação e de gestão das 
instituições e das escolas que 
venham a ser aprovados sejam o 
mais democráticos possível, no 
sentido da melhor concretização 
do direito e do dever de partici-
pação dos 3 corpos (docentes 
e investigadores, estudantes 
e pessoal não docente), com 
respeito pelas competências e 
qualificações dos seus membros 
e pelos diferentes papéis que 
desempenham, garantindo, em 
particular, o pleno exercício da 
liberdade académica e da liber-
dade de expressão da opinião;

2 . Garantir as melhores con-
dições para que a governação e 
a gestão se alicercem em planos 
estratégicos, com objectivos 
bem definidos de aumento da 
qualidade, da eficácia e da efi-
ciência das diversas actividades, 
e que sejam orientadas pelo 
primado do interesse público e 
pela rejeição de soluções que 
promovam, ou facilitem, a subor-
dinação a exclusivos critérios 
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de mercado e de rentabilidade 
económica.

5.9 - Departamento de 
Professores Aposentados

A aposentação é uma etapa da 
vida do Professor/Educador que 
culmina depois duma longa carrei-
ra profissional.

Esse percurso profissional é 
para cada Professor, uma linha 
sinuosa cheia de sonhos, expec-
tativas, alegrias, obstáculos e 
memórias, tendo como compan-
heiros uma quantidade enorme de 
pessoas - alunos, colegas, pais e 
outros pares.

Esse percurso, a partir de 2003, 
tornou-se cada vez mais longo 
e expectante, consequência das 
mudanças radicais que os suces-
sivos governos têm vindo a fazer. 
É, essencialmente, o aumento 
da idade e dos anos de serviço, 
que fazem com que se vá para 
a reforma cada vez mais velhos, 
contrariando a ideia de que a 
Aposentação é um tempo para 
além da profissão, no qual ainda 
seja possível usufruir de alguma 
qualidade de vida.

Há uma alteração demográ-
fica visível na sociedade actual. 
O aumento da longevidade e a 
redução das taxas de mortalidade 
mudaram o perfil demográfico do 
mundo. Acredita-se que em 2020 
cerca de 25% da população euro-
peia terá mais de 65 anos. A espe-
rança média de vida tem indubi-
tavelmente outro rosto e é impe-
rioso que o envelhecimento seja 

questão fundamental nas políticas 
públicas. Tem de ser obrigatório 
assegurar direitos às pessoas que 
ao longo de suas vidas melhora-
ram e edificaram a sociedade, em 
suma, construíram um legado para 
as gerações futuras. 

Presentemente, a sensação 
de que o humano é um ser des-
cartável a partir da idade da 
aposentação é ainda sentida, já 
que as políticas laborais e sociais 
não contemplam a experiência e 
sabedoria adquiridas ao longo de 
toda a existência. Vamos atribuir 
um “rótulo” de mestre com “MBA” 
de vida a todos aqueles que 
consigam atingir as metas agora 
propostas pelas políticas vigentes, 
pelos insensíveis de hoje, sem 
esquecer que o tempo é impla-
cável e chega para todos.

Chegados ao século XXI, jul-
gávamos que estava ultrapassado 
o tempo em que os professores 
auferiam pensões degradadas ao 
longo de vários anos de aposen-
tação.

 Contudo, são ainda muitos os 
problemas que têm vindo a afectar 
a vida dos professores/educa-
dores já aposentados ou em vés-
peras de aposentação:
• Nova fórmula de cálculo das 
pensões:
• Aumento das taxas do IRS;
• Criação de novos descontos, 
para a ADSE, do qual os aposen-
tados estavam isentos até 2007;
• Congelamento de algumas pen-
sões.

A continuidade da política 
actual, preocupada apenas com 

o controlo do deficit económico, 
faz prever num futuro próximo, 
o aparecimento de pensões que 
não se coadunam com as funções 
desempenhadas pelos pensionis-
tas (professores e educadores) ao 
longo da vida.

Regionalmente, é ainda de 
apontar o facto dos professores/
educadores aposentados não 
serem contemplados com o 
“Subsídio de Insularidade”, como 
se os aposentados não sentissem 
os efeitos dessa mesma insulari-
dade. 

Neste contexto, o 9º 
Congresso dos Professores da 
Madeira defende: 
• A luta na defesa de direitos 
adquiridos;
• A continuação de uma vigilân-
cia activa, por forma a que as 
actuais pensões não se degra-
dem;
• A actualização anual das pen-
sões de reforma indexando-as 
às dos colegas que se vão refor-
mando, com as mesmas habili-
tações e tempo de serviço;
• Aumentos anuais de pensão 
nunca inferiores aos dos venci-
mentos dos professores e edu-
cadores no activo;
• O descongelamento de todas 
as pensões;
• A exigência da atribuição do 
subsídio de insularidade aos 
professores aposentados;
• A revogação da Lei que imple-
mentou o agravamento do 
desconto de 1%  para  a ADSE 
desde Janeiro de 2007, sendo 
objecto de actualização anual 
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até ao montante máximo de 
1,5%;
• A luta pela inclusão no cálculo 
da pensão da aposentação, das 
gratificações auferidas ao longo 
da carreira, pelo desempenho 
de cargos;
• A redução das percentagens 
dos escalões do IRS para os 
pensionistas;
• A reivindicação da melhoria da 
qualidade de vida dos trabalha-
dores aposentados, neste tempo 
de globalização, nomeadamente 
no âmbito da saúde.

5.10 - Comissão de Igualdade 
entre Homens e Mulheres

A Comissão de Igualdade entre 
Mulheres e Homens define igual-
dade de oportunidades e trata-
mento entre géneros, em todos os 
domínios, como uma questão de 
direitos humanos e um imperativo 
da própria democracia. Porém, o 
elevado sucesso escolar feminino 
não se tem traduzido num equi-
valente sucesso social, como o 
demonstram as estatísticas rela-
tivas ao emprego, à participação 
política, às carreiras académicas, 
à tomada de decisão. As mulheres 
continuam a ser menos reconhe-
cidas profissionalmente do que os 
homens, o que se reflecte, nomea-
damente, na desvalorização social 
de profissões com elevada taxa de 
feminização, como é a profissão 
docente, atingida recentemente 
por uma desconfiguração total da 
sua carreira.

A universalização na escola 
portuguesa da educação sexual, 

como uma componente essencial 
das aprendizagens, continua longe 
de se concretizar. A formação 
inicial e contínua de professores 
e educadores mantém enormes 
carências quanto às temáticas da 
igualdade de género. O tratamento 
destas matérias, reconhecendo 
o seu carácter transversal, tem 
de constituir um dos objectivos 
essenciais do sistema educativo 
português, para que a escola se 
possa transformar num espaço 
de aprendizagens que valorizem 
a pessoa humana, independente-
mente do género, um espaço de 
práticas de cidadania, em que a 
inclusão e a paridade se apresen-
tem como valores fundamentais. 
É neste âmbito que a CGTP e 
a  FENPROF/SPM, em parceria 
com outras entidades, nomeada-
mente a Secretaria Regional de 
Educação e Cultura, se associa-
ram ao programa Equal (Programa 
de Intervenção Comunitária), o 
Projecto Agir para a Igualdade, 
que está a ser implementado, a 
título experimental, em 14 Escolas 
do país, incluindo 3 escolas da 
Região Autónoma da Madeira. 

Este projecto tem como objecti-
vo primeiro promover e valorizar o 
papel da educação e da formação 
na criação de uma cultura de 
Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens. Pretende-se, 
assim, promover o direito de cida-
dania, incentivando a partilha de 
responsabilidades e dotando os/
as professores/as e os/as educa-
dores/as de instrumentos de apoio 
à intervenção pedagógica na área 
da Igualdade de Oportunidades 

entre Mulheres e Homens e, em 
última análise, proceder à sen-
sibilização para estas problemá-
ticas de género na Comunidade 
Escolar.

Deste modo, o 9º Congresso 
do Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• A introdução, em toda a legis-
lação, que aos professores e 
professoras diga respeito, de 
normas que promovam a igual-
dade de género, bem como a 
criação de condições efectivas 
para o seu cumprimento;
• A organização de horários de 
trabalho docente, que tenham 
em conta a conciliação entre a 
vida profissional e familiar;
• A regulamentação em lei, do 
direito dos/as professores/as ao 
acompanhamento dos filhos em 
idade escolar, não os penalizan-
do quando têm de faltar para 
se deslocar às escolas que eles 
frequentam;
• A consagração em lei, da 
igualdade de direitos na licença 
de maternidade e paternidade 
subsidiada, para todas/os as/os 
contratadas/os no ensino, desde 
que tenham, comprovadamente, 
prestado serviço num período 
mínimo de garantia equivalente 
ao exigido para o sector privado;
• A criação de condições nas 
escolas para que os direitos de 
amamentação e aleitação das/
os docentes que trabalham em 
regime de monodocência não 
sejam sujeitos a qualquer tipo de 
constrangimento;
• A afixação nas escolas, em 
local apropriado, da legislação 
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referente à maternidade e pater-
nidade. 
• Uma fiscalização mais eficaz 
(nomeadamente da IGE e IGT), à 
aplicação da lei da maternidade/
paternidade, nos estabelecimen-
tos de ensino público e privado;
• A condenação das atitudes dis-
criminatórias do ME manifesta-
das nas sucessivas tentativas de 
pôr em causa os direitos ineren-
tes à maternidade/paternidade, 
na legislação que vai produzindo.

5.11 – Frente de 
Docentes Contratados e 
Desempregados

Ao longo das últimas décadas, 
por via de um desajuste entre a 
formação inicial de professores 
e educadores e a realidade pro-
duzida pelas políticas educativas, 
tem vindo a avolumar-se o número 
de docentes que trabalham em 
situação de extrema precariedade. 
Na Região, o número de docentes 
a contrato ronda os 20%, sendo 
o 1º CEB o sector mais afectado 
com números à volta dos 27%. A 
periodicidade plurianual dos con-
cursos internos e o consequente 
retardar da abertura de lugares 
de quadro, veio aumentar a insta-
bilidade e a insegurança laborais 
que a possibilidade renovação 
de contrato, por paradoxo que 
pareça à primeira vista, acabou por 
agravar. De facto, o actual regime 
regional de renovação de contrato 
pela indefinição de algum dos seus 
aspectos nomeadamente o dos 
critérios objectivos para a sua con-
cessão, acabou por se tornar num 
instrumento de reforço da con-
fusão nas escolas e do aumento 
da precariedade  dos professores 
e educadores que, até ao início do 
ano escolar seguinte ao da  solici-
tação da renovação, desconhecem 
que resposta lhes será dada. 
A qualidade do serviço público de 
educação depende da promoção 
da estabilidade profissional atra-
vés da criação de mecanismos 
de vinculação dinâmica, condição 
essencial à integração e partici-
pação activa dos docentes nas 
suas escolas.
Assim, o 9º Congresso do 
Sindicato dos Professores da 
Madeira defende:
• O cumprimento do direito ao 
emprego com direitos; 
•  A vinculação dinâmica dos 
docentes contratados, de acordo 

com a Lei Geral do Trabalho;
• A valorização dos índices 
salariais de ingresso na carreira 
esbatendo a enorme diferen-
ciação salarial entre os profes-
sores do início e os do topo de 
carreira, concretamente, através 
da aplicação aos docentes con-
tratados profissionalizados, do 
índice remuneratório 167, corres-
pondente ao início de carreira de 
acordo com o novo ECD;
• A defesa, promoção e valori-
zação da contratação colectiva.

6 - Frentes de Intervenção 
Sindical

A reflexão e o debate sobre a 
necessidade de definir as frentes 
prioritárias de intervenção sindical, 
realizados no seio do SPM e da 
FENPROF e que conduziram, por 
coerência e consequência, à aus-
cultação dos nossos sócios sobre 
a adesão à CGTP-IN, colocou a 
defesa da negociação colectiva e 
dos direitos sindicais na linha da 
frente da estratégia de acção para 
o próximo triénio.

6.1 Negociação Colectiva

No actual contexto de deses-
truturação das relações laborais e 
do agravamento das condições de 
desigualdade, a dinamização da 
negociação colectiva, como instru-
mento fundamental que é para res-
ponder aos problemas do trabalho 
e dos trabalhadores em concreto, 
ganha uma premência cada vez 
maior. O exercício deste direito fun-
damental permitiu, sempre, encon-
trar soluções que equilibrassem a 
desigual correlação de forças entre 
patronato e trabalhadores, tendo-
-se revelado como a mais eficaz 
forma de melhorar as condições 
de vida e de trabalho, promovendo 
simultaneamente a modernização 
e a melhoria da organização do 
trabalho, o aumento da produtivi-
dade e da inovação tecnológica, 
numa lógica de desenvolvimento 
sustentado. A participação directa 
e consequente responsabilização 
dos trabalhadores nos acordos 
colectivos revelou-se sempre como 
impulsionadora da democratização 
da sociedade, do progresso e da 
mudança social. Por isso, se insti-
tuiu como direito fundamental con-
sagrado nas diversas normas apro-
vadas pela Organização Mundial 
do Trabalho (OIT), nomeadamen-

te na Declaração dos Direitos 
e Princípios Fundamentais do 
Trabalho e na Agenda de Trabalho 
Digno e esta consagrada no artigo 
56º da Constituição da República 
Portuguesa. 

Esta dimensão crucial da con-
tratação colectiva como elemento 
dinamizador da participação demo-
crática e reguladora de desequi-
líbrios sociais é combatida pelas 
políticas neoliberais, uma vez que 
é o cerne da resistência organizada 
às suas afirmações de poder.

Nos últimos anos, a negociação 
colectiva tem sido entravada pelo 
sector privado e público, criando-
-se as condições para substituí-la 
por um regime de contratação indi-
vidual, assente nos princípios da 
flexibilidade e da precariedade. As 
alterações legislativas que deram 
lugar ao Código de Trabalho mate-
rializaram este bloqueamento da 
contratação colectiva através da 
caducidade dos contratos, meca-
nismo de coacção dos patrões 
sobre os trabalhadores, cujo objec-
tivo era sempre impor soluções 
menos favoráveis uma vez que a lei 
eliminou o princípio do “tratamento 
mais favorável” e a imposição dos 
“mínimos”. Fazendo caducar as 
convenções colectivas, a entidade 
patronal já não tem de cumprir 
uma legislação que imponha regras 
de defesa do trabalhador entendi-
do como elo mais fraco na relação 
capital/trabalho. 

Os actuais contratos colec-
tivos de trabalho dos docentes 
das escolas do ensino particular 
e cooperativo e das instituições 
particulares de solidariedade social 
foram negociados neste contexto 
muito desfavorável aos traba-
lhadores, tendo os sindicatos da 
FENPROF deparado com a difícil 
decisão de aceitar normas que, 
em seu entender, comprometem 
a qualidade das condições de 
trabalho perante a alternativa de, 
caducada a convenção colectiva 
anterior, ser imposta uma norma 
do Código de Trabalho, ainda mais 
gravosa para os trabalhadores. 

Do mesmo modo, a acção do 
Governo na negociação com os 
trabalhadores da Administração 
Pública tem sido a de entravar 
todo o tipo de acordo colectivo 
para os sectores específicos e 
avançar com novas formas de 
regulação do emprego público, 
instituindo o contrato individual 
de trabalho e um novo regime de 
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vínculos, carreiras e remunerações 
que termina com as carreiras espe-
ciais e sujeita os servidores do 
Estado a um regime de total obe-
diência a uma elite dirigente, crite-
riosamente seleccionada pelo crivo 
do Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho da Administração 
Pública (SIADAP), subordinada 
às orientações políticas do poder. 
Os processos que conduziram 
aos novos Estatutos de Carreira 
Docente, nas regiões autónomas 
e no Continente, com total desres-
peito pelas regras da negociação 
e as sucessivas mudanças a que 
temos assistido nas nossas esco-
las, são o sinal mais evidente desta 
destruição, bem conduzida, do 
diálogo e da negociação colectiva. 
A negociação colectiva tem um 
papel estruturante para a melhoria 
das condições de vida e de trabal-
ho dos trabalhadores, sendo uma 
das expressões por excelência, da 
autonomia e da liberdade sindical. 
Foi sempre através da negociação 
colectiva que os trabalhadores afir-
maram o valor da dignidade plena 
do seu trabalho e a importância da 
organização sindical, pelo que o 
total empenho do SPM e de todo o 
movimento sindical na sua dinami-
zação é fundamental. 

6.2 Direitos Sindicais

O movimento sindical unitário, 
unido em torno do projecto sindi-
cal da CGTP-IN, consolidou o seu 
papel na construção da democra-
cia portuguesa pela capacidade 
que foi tendo em se renovar em 
todas as frentes de intervenção, 
partindo de uma reflexão interna 
que, desde as bases às direcções 
sindicais, se traduziu por uma 
acção proponente. De resto, é 
esta atitude que lhe tem granjeado 
credibilidade junto dos diferentes 
parceiros sociais e tem feito dos 
sindicatos actores  influentes nos 
processos de desenvolvimento e 
transformação sociais. O exemplo 
da FENPROF e dos seus sindica-
tos ilustra, bastante bem, esta afir-
mação. O debate com os professo-
res e educadores, o levantamento 
dos seus problemas e a procura 
das soluções foram o ponto de 
partida para uma acção reivindi-
cativa que propôs alternativas e 
agiu sobre as realidades, tentando, 
permanentemente, mudá-las para 
melhor. Ao longo das mais de duas 
décadas que a nossa Federação já 

conta, os docentes conquistaram 
importantes direitos profissionais 
que contribuíram para o reforço do 
poder social das escolas e para a 
valorização destas como espaços 
de abertura à possibilidade de 
mobilidade social dos grupos 
mais desfavorecidos. Assim se 
continua a caracterizar a acção da 
FENPROF e dos seus sindicatos 
ainda que, no contexto da globa-
lização neoliberal, o poder político 
se empenhe em criar obstáculos 
a este contrapoder. A tentativa 
de diminuição progressiva deste 
poder organizado dos sindicatos 
faz parte, mais ou menos expli-
citamente, dos “programas” dos 
governos neoliberais como é o de 
José Sócrates. Prepara-se um con-
junto das medidas legislativas que 
visam a redução de direitos sindi-
cais aos trabalhadores. Do código 
de trabalho às alterações previstas 
para a nova Lei Sindical, a repre-
sentação sindical e os direitos a ela 
associados serão, drasticamente, 
limitados à mera formalidade. A 
resposta a este novo contexto de 
acção sindical tem de resultar da 
reflexão conjunta e passará, neces-
sariamente, por formas alternativas 
de contrapoder organizado, sem-
pre suportadas pelos princípios 
e fundamentos que nortearam os 
nossos sindicatos enquanto movi-
mentos sociais insubstituíveis na 
dinâmica da democracia, mas tam-
bém pela reivindicação dos direitos 
que o sistema democrático consa-
grou e que não podem ser postos 
em causa por pressões resultantes 
dos interesses de elites ligadas ao 
poder político.

O SPM, através dos seus 
núcleos sindicais, saberá encontrar 
as respostas para esta ofensiva, 
resistindo a todas as formas de 
destruição dos direitos sindicais 
ancoradouros do exercício da cida-
dania e agirá, no espaço alargado 
dos sindicatos regionais filiados na 
CGTP-IN, no sentido de reafirmar o 
lugar do movimento  sindical.

7. Acção pela Unidade
e Convergência

7.1 Frente Comum dos 
Sindicatos da Administração 
Pública

As políticas de combate ao 
défice público que implicaram o 
corte das despesas do Estado, 
fizeram-se à custa da qualidade de 

prestação de serviços públicos, na 
redução drástica em áreas funda-
mentais como a educação, a saúde 
e a segurança social, e no empre-
go público. A insistência que o 
poder político coloca no argumento 
de que o Estado tem de reduzir o 
número de funções sociais que tem 
vindo a assumir para poder sobre-
viver é claramente falseadora da 
realidade, correspondendo apenas 
ao propósito neoliberal de atribuir 
estas funções aos privados, porque 
são áreas apetecíveis para o lucro. 
Ao desmantelamento do Estado 
social segue-se sempre o avanço 
das empresas privadas, com 
especial destaque da banca e das 
seguradoras, nas áreas deixadas 
a descoberto: ao encerramento de 
maternidades e centros de aten-
dimento permanente, na saúde, 
sucedem-se as inaugurações de 
clínicas privadas e às reformas, 
nos regimes de segurança social, 
responde a ofensiva publicitária 
dos pacotes dos ramos vida e 
poupança-reforma. Os sucessivos 
governos de identidade neoliberal 
usaram abusivamente problemas 
reais para justificarem medidas 
que põem fim ao Estado social. Se 
é verdade que há envelhecimen-
to da população e que se impõe 
ao Estado gastar melhor os seus 
recursos, também é verdade que 
hoje se produz mais e que uma 
correcta afectação e redistribuição 
dos recursos disponibilizados por 
essa maior produtividade permitiria 
responder aos novos problemas.

A toda esta acção com vista 
à privatização de domínios fun-
damentais do Estado correspon-
deu uma ofensiva generalizada 
sobre as condições de trabalho 
e direitos dos trabalhadores da 
Administração Pública. Procurando 
capitalizar demagogicamente uma 
má imagem criada, ainda, pelo 
Estado Novo fascista sobre os cha-
mados funcionários públicos, que 
os identificava como uma “cor-
poração” privilegiada, o Governo 
avançou com um conjunto de 
medidas que, longe de melhorarem 
a prestação dos serviços públicos, 
apenas visavam o  seu fim e a total 
precarização do emprego público. 
Estas medidas provocaram rup-
turas de solidariedades entre os 
trabalhadores da Administração 
Pública e entre estes e os do sec-
tor privado, cuja acção conjunta 
tinha sido fundamental na conquis-
ta de direitos laborais comuns e 



37
tem, cada vez mais, consequências 
desastrosas sobre o crescimento 
económico e sobre as políticas de 
emprego. Hoje, o sector público 
transversalmente está a contribuir 
para o engrossar das fileiras do 
desemprego, tendo esta realidade 
um peso decisivo sobre a des-
regulamentação dos direitos de 
trabalho, uma vez que provoca o 
aumento da instabilidade social. A 
acção sindical, perante o quadro 
de ruptura de solidariedades, tor-
na-se muito mais difícil, enfrentan-
do o desafio de mobilizar para uma 
luta que importa seja assumida 
no colectivo mas em que as con-
dições de desestruturação da uni-
dade se traduzem individualmente 
no desespero para muitos.

O ano de 2007 ficou marcado 
por acções muito positivas dos 
trabalhadores da Administração 
Pública que entravaram algumas 
medidas que o Governo queria 
aplicar. Estas lutas foram orga-
nizadas pela Frente Comum dos 
Sindicatos da Administração 
Pública, de que o SPM é parte 
enquanto sindicato membro e 
através da representação da 
FENPROF, tendo sido feita a mobi-
lização, em condições difíceis 
porque os trabalhadores enfrentam 
dificuldades crescentes com o 
aumento vertiginoso do custo de 
vida e a diminuição do valor real 
dos seus salários, a que se junta 
um sentimento de desalento pelo 
medo de perda do emprego e pela 
impotência perante a diminuição 
da qualidade da prestação dos 

serviços aos cidadãos. Mesmo 
assim, milhares de trabalhadores 
fizeram greves e protestos de rua, 
dando voz à defesa de um Estado 
forte sustentador da unidade do 
país pelo cumprimento das suas 
funções sociais inalienáveis.

O SPM continuará a empenhar-
-se no fortalecimento e dinami-
zação desta estrutura sindical, na 
convicção de que só no quadro 
da intervenção conjunta de todos 
os trabalhadores do Estado se 
pode travar a política neoliberal 
de destruição do Estado social, 
expressão que é da democracia 
e factor decisivo do progresso e 
desenvolvimento sustentado das 
comunidades.

7.2 CGTP-IN

Desde o último Congresso do 
SPM, realizado em 2005 e com as 
eleições para os Corpos Gerentes 
para o triénio de 2006-2009, ficou 
assumido que, nos termos pre-
vistos estatutariamente, os pro-
fessores e educadores do nosso 
sindicato seriam auscultados sobre 
a adesão à maior central sindical 
nacional, a Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional (CGTP-IN). 
O resultado da consulta directa, 
que decorreu entre os dias 4 e 6 
de Junho de 2007, foi a expressão 
da maturidade de uma organi-
zação sindical com trinta anos de 
intervenção na Madeira e no país. 
81% dos professores e educado-
res associados do SPM, entre os 

mais de 50% que participaram 
neste referendo (percentagem 
superior à dos últimos actos elei-
torais para a Direcção), disseram 
sim à integração na CGTP-IN. Esta 
escolha mostrou que os docentes 
madeirenses estão conscientes da 
importância que tem o fortaleci-
mento da intervenção e da acção 
sindicais no actual quadro caracte-
rizado pelo avanço da globalização 
capitalista de modelo neoliberal, 
caracterizado pelo ataque às liber-
dades e garantias dos cidadãos, 
às funções sociais do Estado e à 
dignidade do trabalho como valor 
estrutural e estruturante das socie-
dades.

Os professores e educadores da 
RAM manifestaram a sua confiança 
no papel proponente dos sindica-
tos que integram a CGTP-IN, con-
firmando que o caminho, na defesa 
intransigente dos trabalhadores, se 
faz na concertação de estratégias 
de luta e de acção, acordadas 
no seio da mais representativa 
confederação de trabalhadores 
portuguesa, através de um sindica-
lismo reivindicativo e proponente. 
Participar com coerência e empen-
ho nas estruturas de decisão da 
CGTP-IN é reforçar a qualidade da 
nossa intervenção, é elevar o nível 
de participação solidária na cons-
trução de um mundo mais justo.

8. Sindicato dos Professores 
da Madeira na Defesa de uma 
Educação ao Serviço dos 
Cidadãos e da Democracia
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Afirmámos que a escola é o 
espaço privilegiado da construção 
da democracia e voltamos a 
repeti-lo, agora, reforçando esta 
convicção de que o exercício da 
cidadania democrática tem início 
na escola, sendo o êxito desta 
experiência a condição para a qua-
lidade da participação futura. Ao 
longo dos trinta anos de História 
do nosso sindicato, a acção sindi-
cal foi profundamente marcada por 
este princípio de que o papel do 
professor e do educador passa por, 
numa postura, simultaneamente, 
crítica e construtiva, contribuir para 
formar, em todas as dimensões, as 
nossas crianças e jovens, dando-
lhes saberes, valores e compe-
tências que os tornem cidadãos 
comprometidos e responsáveis no 
mundo de que fazem parte. 

Hoje, já entrados no terceiro 
milénio, continuamos a cumprir 
este desígnio. Por isso, a reali-
zação do 9º Congresso, sob o 
lema Educação e Cidadania em 
tempo de Globalização, traçará as 
linhas orientadoras da acção do 
SPM, para os próximos três anos, 
enquadrando-as na acção mais 
alargada de todo o movimento 
sindical unitário mas com esta 
responsabilidade de defender a 
escola de qualidade para todos, 
a partir do espaço regional, mas 
compreendendo-o para lá de todas 
as fronteiras.

Tudo o que foi sendo descrito e 
analisado como elementos caracte-
rizadores do avanço do neolibera-
lismo económico, político, cultural, 
social e ideológico, à escala global, 

tem, como vimos, expressão no 
nosso quotidiano de cidadãos e 
profissionais, reflectindo-se nas 
dificuldades crescentes que encon-
tramos ao lidar, nas nossas salas 
de aula, com realidades, cada vez 
mais, complexas e problemáticas. 
As respostas só podem ser encon-
tradas se pensadas e decididas 
no colectivo e, desta forma, este 
fórum é um dos seus espaços por 
excelência, devendo prolongar-se, 
após os dois dias de trabalho aqui, 
na multiplicação das ideias e na 
mobilização para as causas, nos 
locais de trabalho, nas escolas. 

O compromisso sindical que 
aqui assumimos envolve a acção 
pela conquista de um estatuto pro-
fissional digno e valorizado como 
instrumento do exercício de uma 
profissão ao serviço da democra-
cia, promotora de uma Educação 
de qualidade para todos, assegura-
da, fundamentalmente, pelo Estado 
enquanto garante do acesso de 
todos a uma escola socialmente 
responsável, inclusiva, lugar de 
crescimento das nossas crianças 
e jovens e espaço de verdadeira 
nova oportunidade para todos 
quantos precocemente dela foram 
excluídos.

A eficácia da luta por um tal 
estatuto está enquadrada na 
acção mais vasta de intervenção 
sindical que se oponha ao avanço 
das políticas de índole neoli-
beral que procuram destruir a 
participação democrática, des-
valorizando e pondo em causa 
a centralidade do trabalho como 
valor primeiro da comunidades e 

os direitos sociais ligados ao seu 
exercício. 

Empenhar-se pelas reivindi-
cações aqui discutidas e definidas 
é desiderato da actual Direcção 
do SPM mas é, antes de mais 
nada, o compromisso de cada 
um dos professores e educado-
res presente neste 9º Congresso 
do Sindicato dos Professores da 
Madeira.

No final da Moção de 
Orientação apresentada 
pela Direcção do SPM ao 8º 
Congresso, realizado em 2005, 
concluía-se que “o SPM deve 
estar consciente dos constrangi-
mentos cívicos e democráticos 
vividos nesta Região, do papel 
e da responsabilidade acrescida 
do Sindicato dos Professores 
da Madeira neste contexto, não 
devendo nunca a acção sindical 
fechar as portas ao diálogo e à 
negociação institucional, mas ser 
firme (...) na defesa coerente e 
consequente de princípios estru-
turais, dando sinais claros aos 
docentes nos momentos decisi-
vos: os espaços de diálogo, clari-
ficação e negociação não excluem 
a denúncia pública de aspectos 
negativos ao nível da Educação 
na Região e no País.” Passados 
três anos, este propósito continua 
válido e valerá a pena voltar a 
reafirmá-lo, colocando-o também 
na parte final deste documento em 
jeito de compromisso final e como 
prova de que a acção sindical do 
SPM se mantém capaz de renovar 
em coerência com os princípios 
basilares que o constituíram.
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Artigo 1º
(Horário de Funcionamento)

A Ordem de Trabalhos do 9º Congresso dos 
Professores da Madeira será cumprida de acordo 
com o seguinte horário:

18 de Abril 2008 – 6ª feira 
Manhã
08h30m - Recepção aos Delegados, Participantes  
e Convidados
09h30m  - Sessão de Abertura
10h 30m - Pausa / café
11h00m - Apresentação, Discussão e Votação do 
Regimento de Funcionamento do 9º Congresso 
11h30m - Conferência de Abertura
13h00m - Pausa / almoço

Tarde
14h30m - Apresentação, Discussão e Votação do 
Relatório de Actividades do SPM 2005/2008
15h15m - Apresentação da Moção de Orientação 
para o triénio 2008/2011
• Início do Debate
• Intervenções Sectoriais
16h00m - Pausa / café
16h30m - Painel 1: 30 Anos de Políticas Educativas e 
de Intervenção Sindical Docente
18h00m - Encerramento dos Trabalhos

 
19 de Abril 2008 – Sábado

Manhã
09h 00m - Painel 2: A avaliação das escolas, dos 
professores e dos alunos – uma abordagem global
11h 00m - Intervalo / café
11h 30m - Moção de Orientação para o triénio 
2008/2011
• Conclusão do Debate
Votação de Moções estranhas à Ordem de Trabalhos
13h 00m - Pausa / almoço

Tarde
14h30m - Conferência de Encerramento: 
16h30m - Sessão de Encerramento
17h30m - Entrega de Certificados

Artigo 2º
(Funcionamento do Congresso)

1 - O Congresso funciona, regra geral, em plenário, 
podendo também funcionar em secções.
2 - O Congresso funciona estando presentes a maio-

ria dos Delegados ao Congresso.
Artigo 3º

(Mesa do Congresso)
1 - A Mesa do Congresso dirige as Sessões e é 
constituída por elementos dos Corpos Gerentes do 
S.P.M., designados pela Direcção.
2 - A Mesa do Congresso é constituída por dirigen-
tes, sendo um Presidente, a quem compete dirigir 
os trabalhos, e pelos oradores e/ou convidados para 
cada sessão.
3 - Para cada sessão haverá uma mesa de apoio à 
Mesa do Congresso, designada pela Direcção, cons-
tituída por Dirigentes, Delegados Sindicais ou outros 
sócios.

Artigo 4º
(Período Antes da Ordem do Dia)

No início de cada Sessão, com excepção das 
Sessões de Abertura e de Encerramento, poderá 
haver um período de 10 minutos, destinado pela 
mesa à leitura do expediente e/ou informações.

Artigo 5º
(Período da Ordem de Trabalhos)

1- O período da Ordem de Trabalhos terá início ime-
diatamente após o referido no artigo 4º.
2 - O período da Ordem de Trabalhos é destinado à 
apresentação e discussão das propostas agendadas.

Artigo 6º
(Apresentação de Propostas no Congresso)

1 - Serão automaticamente admitidas para debate as 
propostas apresentadas no Congresso, nos termos 
dos pontos seguintes.
2 - As propostas de alteração ao Regimento de fun-
cionamento do 9º Congresso têm que dar entrada 
até às 10h30m do dia 18 de Abril.
3 - As propostas de alteração e de adenda ao 
Relatório de Actividades deverão ser apresentadas 
até às 11h30m do dia 18 de Abril.
4 - As propostas de alteração e de adenda à Moção 
de Orientação deverão ser apresentadas até às 
18h00m do dia 18 de Abril.
5 - Poderão apresentar propostas de alteração e de 
adenda dos documentos em debate:
a) A Direcção do SPM
b) 10 Delegados ao Congresso

Artigo 7º
(Moções Estranhas à Ordem de Trabalhos)

1 - Podem ser aprovadas Moções estranhas à O.T. 

Regimento de Funcionamento 
do 9º Congresso
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desde que se circunscrevam aos seguintes temas: 
situação politico-sindical; política educativa; solida-
riedade; paz e desenvolvimento.

2 - As Moções estranhas à O.T. deverão ser pre-
sentes à Mesa até às 09h30m do dia 19 de Abril.

Artigo 8º
(Intervenções e Uso da Palavra)

1 - Terão direito a usar da palavra no início dos deba-
tes, para efeito de apresentação das propostas, os 
membros dos Corpos Gerentes do SPM e um repre-
sentante dos subscritores de cada proposta apresen-
tada nos termos do artigo 6º e com a duração previs-
ta no presente Regimento de funcionamento.
2- Podem usar da palavra, para efeitos de inter-
venção, os delegados ao Congresso.
3 - Podem usar da palavra, para dirigirem uma 
Saudação ao Congresso, os Convidados ao 
Congresso.
4 - A Concessão da palavra obedece aos seguintes 
critérios:
a) ordem de inscrição;
b) ser um dos subscritores das propostas de alte-
ração ou de adenda;
c) delegados que ainda não tenham usado da palavra 
no Congresso.
5 - Os oradores não poderão ultrapassar os 10 minu-
tos por cada intervenção.
6 - Caso o volume de inscrições o justifique, a mesa 
pode reduzir o tempo de intervenção no sentido de 
dar a palavra ao maior número possível de delega-
dos. Para o efeito, a Mesa deve definir, sempre que 
possível, o tempo de intervenção no início de cada 
sessão.
7 - Para efeitos de apresentação das propostas ini-
ciais e/ou de alteração, pode a Mesa do Congresso 
conceder um período mais alargado de intervenção 
caso o assunto o justifique e o tempo disponível o 
permita.
8 - As intervenções não podem sair do ponto em 
discussão da ordem de trabalhos, cabendo à Mesa 
advertir o orador quando tal aconteça e retirar-lhe a 
palavra se o mesmo persistir.
9 - As intervenções, incluindo aquelas que por falta 
de tempo, não sejam apresentadas em plenário, 
farão parte integrante das Actas do Congresso, 
desde que sejam entregues por escrito à Mesa.

Artigo 9º
(Termo do Debate)

O Período do debate encerrará de acordo com o 
horário previsto no artigo 1º deste regulamento, com 
prejuízo dos oradores inscritos, salvaguardando-se o 
que estiver no uso da palavra.

Artigo 10º
(Deliberações e Votações)

1 - A votação dos projectos e propostas admitidos 
far-se-á em plenário, por braço levantado, com a 
apresentação do cartão de voto e de acordo com o 
horário previsto no artigo 1º deste Regulamento.
2 - Durante a votação as portas manter-se-ão fecha-

das e nenhum delegado poderá usar da palavra até à 
conclusão da votação.
3 - As votações far-se-ão:
a) na generalidade por votos a favor, contra e abs-
tenções, no caso de haver um só documento; e em 
alternativa, se houver mais do que um documento à 
votação;
b) na especialidade, tomando como base o docu-
mento aprovado na generalidade, nos capítulos, 
artigos ou nos pontos em que existam propostas de 
alteração, supressão ou aditamento, a votação será 
sempre em alternativa.
4 - As propostas votadas serão aprovadas por maio-
ria simples de votos dos Delegados presentes.
5 - Salvo resolução em contrário, por deliberação da 
Mesa ou a requerimento de qualquer Delegado, em 
cada momento da votação, apenas se procederá ao 
registo dos votos contra e das abstenções.

Artigo 11º
(Declaração de Voto)

As declarações de voto, salvo resolução em con-
trário, por deliberação da Mesa ou a requerimento de 
qualquer Delegado, serão apresentadas por escrito à 
Mesa, a qual poderá proceder à sua leitura, constan-
do obrigatoriamente das Actas do Congresso.

Artigo 12º
(Requerimento)

1 - Só será considerado requerimento o pedido à 
Mesa, identificado como tal e respeitante aos pro-
cessos de funcionamento e de votação.
2 - Os requerimentos serão obrigatoriamente apre-
sentados por escrito e não conterão fundamentação 
ou explicitação dos motivos que os justificam.
3 - A Mesa tem competências para aceitar ou rejeitar 
os requerimentos, sem prejuízo de recurso para o 
plenário. Em caso de aceitação o requerimento será 
imediatamente lido e votado, sem qualquer discus-
são.

Artigo 13º
(Comissão de Redacção)

1 - A Comissão de Redacção, definida pela Direcção 
do Sindicato, pode integrar um representante dos 
subscritores de cada proposta alternativa, para efei-
tos de análise da proposta respectiva, a solicitação 
da Comissão ou dos proponentes.
2 - A Comissão de Redacção deverá procurar a pos-
sível plataforma de entendimento entre o projecto e 
as propostas apresentadas.
3 - Na Mesa das votações, a comissão de redacção 
apresentará ao Congresso os textos finais, funda-
mentando sucintamente as razões de aceitação ou 
de rejeição das propostas de alteração.

Artigo 14º
(Casos Omissos e Reclamações)

Os casos omissos e as dúvidas resultantes do 
presente Regimento são decididos pela Mesa do 
Congresso.
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Relatório de Actividades 2005/2008

Chegados a mais um Congresso, impõe-se um 
balanço à Actividade desenvolvida no último triénio e 
a sua articulação com o Plano de Acção definido na 
Moção de Orientação aprovada no Congresso anterior.

Se no triénio anterior foi o modelo não 
Democrático de Gestão, Direcção e Administração 
das Escolas da RAM motivo de muitas lutas e con-
testação, acabando com a substituição do famige-
rado DLR 4/2000/M por outro que respeita o prin-
cípio da participação democrática dos docentes na 
escolha do órgão de gestão, agora ameaçado pelo 
ME com a SREC à espreita da oportunidade de “res-
suscitar o morto”, neste, que estamos a concluir, foi 
a revisão do Estatuto da Carreira Docente que mais 
“dores de cabeça” nos trouxe.

O período que mediou entre o 8º Congresso e 
o que agora se realiza foi caracterizado pelo agra-
vamento do ataque aos educadores e professores 
e, em geral, aos trabalhadores da Administração 
Pública. As alterações ao regime de aposentação, o 
roubo do tempo de serviço para efeitos de progres-
são na carreira, o aumento efectivo da carga horária 
dos docentes, e, por fim, a imposição de um estatuto 
de carreira docente do ensino não superior objecti-
vamente lesivo dos interesses e dos direitos laborais 

dos docentes e da escola pública, destacam-se entre 
outras medidas conflituais.

Muitas foram as lutas, contestações, manifes-
tações, abaixo-assinados, reuniões, concentrações, 
caravana e “negociações” para conseguir expurgar 
das imensas versões de proposta de ECD do ME 
muita malvadez que arrasa a dignidade ética e pro-
fissional dos docentes. E se pior não ficou foi pela 
força e persistência dos professores, e dos seus sin-
dicatos, que constituem a FENPROF, que souberam 
fazer ouvir a sua voz de contestação.

De entre as acções promovidas ressaltam pelo seu 
significado, a greve em período de exames entre 20 
e 24 de Junho (greve descentralizada por direcções 
regionais de educação), a manifestação de 18 de 
Novembro de 2005, a Marcha de 5 de Outubro de 
2006 e a Vigília que promovemos na mesma data.

A reacção do governo à greve em período de exa-
mes (2005) foi um primeiro sinal de que o governo 
de José Sócrates não hesitaria em recorrer a ilega-
lidades para combater a razão e a força dos edu-
cadores e professores. Foram impostos os serviços 
mínimos a respeitar durante a greve, figura que a Lei 
da Greve não previa aplicar ao campo da Educação. 
Sucederam-se várias situações em que o ME osten-
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sivamente ignorou a legislação existente, antecipan-
do muitas vezes a aplicação de legislação ainda não 
aplicável. 

Este ataque aos direitos dos docentes e este per-
manente atropelo da legalidade não pode ser disso-
ciado da tentativa de restringir a actividade dos sin-
dicatos e da actividade sindical dos docentes, a que 
não raro se juntou o esforço do ME de transmitir para 
a opinião pública uma imagem injustamente negativa 
sobre os dirigentes sindicais. 

O “abaixo-assinado” foi várias vezes usado como 
forma de mobilização e responsabilização da classe 
docente. Pelo elevadíssimo número de assinaturas 
recolhidas merecem particular realce os abaixo- 
-assinados “Exigimos Respeito” (Fevereiro de 2006), 
“Por uma Profissão Dignificada” (Julho de 2006) e 
“Não à chantagem” (Novembro de 2006), o primeiro 
contra o roubo do tempo de serviço e o agravamento 
das condições de aposentação e os dois últimos em 
torno da revisão do ECD do ensino não superior.

Uma vez mais, e apesar dos ventos contrários, 
os professores souberam demonstrar que a luta e 
a união de esforços continuam, pelo que a acção 
reivindicativa mereceu assim uma atenção espe-
cial. A participação dos dirigentes do S.P.M. nos 
Secretariados, Conselhos Nacionais, Grupos de 
Trabalho da FENPROF, Coordenações Nacionais e 
reuniões com o Ministério da Educação contribuiu 
para o papel interventivo na definição das políticas 
educativas nacionais. 

Como Sindicato fundador da Fenprof, desde a 
primeira hora que o SPM, participa activamente nas 
tomadas de decisão sobre política educativa no 
âmbito nacional. Igualmente activo, tem sido o nosso 
papel nos Seminários e Fóruns Nacionais em que 
a partilha das preocupações e da realidade regio-
nal tem enriquecido o debate e prestigiado o nosso 
Sindicato.

Assim, em 2005, a participação em cerca de cen-
tena e meia de actividades traduz-se:

Secretariados Nacionais
• Intersecretariados 
• Conselhos Nacionais da FENPROF 
• Reuniões com o Ministério da Educação  
• Reunião de Tesoureiros da FENPROF 
• Reuniões dos Gabinetes Jurídicos
• Reuniões de Coordenação Nacional:
   Educação Pré-Escolar; Educação Especial; Ensino 
Particular e Cooperativo; 1º Ciclo do Ensino Básico; 
2º e 3º C.E.B. e Secundário  
• Reuniões da Frente Comum 
• Reuniões na CGTP-IN
• Fórum Social Ibérico para a Educação
• Fórum Nacional de Educação
• Cooperação Internacional Angola/CPLP
• Assembleia-Geral do Instituto Irene Lisboa
• Reuniões dos Grupos de Trabalho:
   Informação; Representatividade; Ensino 
Recorrente; Reforma Curricular; Política Educativa; 
Estatuto da Carreira Docente; Quadros e Concursos; 
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Educação ao longo da vida e Ensino Recorrente; 
Ensino Profissional; Gestão; Reforma da Educação e 
Avaliação dos Alunos

A nível regional, foram e são as relações com a 
Secretaria Regional de Educação que absorvem a 
maior parte das nossas energias a que acresce a 
actuação junto de outros órgãos com responsabilida-
de na definição, directa ou indirecta, da política edu-
cativa de que são exemplo a Assembleia Legislativa 
Regional, os Partidos Políticos, os órgãos de sobera-
nia e Tribunais.

Na sua qualidade de parceiro social, o SPM privi-
legia o diálogo institucional com diversas instituições 
directamente relacionadas com os assuntos da 
Educação, no sentido de prosseguir a luta por uma 
educação e condições de trabalho de qualidade. 
Assim, o SPM foi ouvido por diversos organismos da 
SRE, a 7ª comissão especializada de Educação da 
Assembleia Legislativa da Madeira, Universidade da 
Madeira, Direcção Regional da Formação Profissional 
e outros organismos e associações regionais.

Nesta qualidade, o SPM confronta-se constan-
temente com abundante produção legislativa e de 
propostas de política educativa que, como mandam 
as regras e a praxis democráticas, demandam o 
contributo e emissão de pareceres do Sindicato dos 
Professores da Madeira, como parceiro social. No 
ano de 2005 foram emitidos os seguintes pareceres:
• Vagas para Concurso do Quadro Único de 
Educadores de Infância e Quadro Geral de 
Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico;
• Vagas para Concurso de Professores do Ensino 

Básico (2º e 3º Ciclos) e Ensino Secundário;
• Calendário Escolar;
• Princípios Orientadores da Avaliação das 
Aprendizagens dos Alunos do Ensino Básico da 
Região Autónoma da Madeira;
• Alteração do Dec. Leg. Reg. nº 4/2000/M, de 31 de 
Janeiro;
• Estatuto das Creches e dos Estabelecimentos de 
Educação Pré-Escolar da RAM;
• Dec. Leg. Reg. que aprova o regime jurídico apli-
cável aos núcleos infantis e as condições do seu 
enquadramento;
• Projecto de portaria que regula aspectos relativos à 
realização da unidade curricular de estágio pedagógi-
co dos cursos de formação inicial dos professores do 
2º e 3º CEB e do ensino secundário;
• Projecto de portaria e relação de vagas relativas ao 
concurso de recrutamento de pessoal docente do 
CEPAM;
• Projecto de Portaria que regula o regime de acumu-
lações de funções entre actividades públicas e pri-
vadas dos Educadores de Infância e dos Professores 
dos Ensinos Básico e Secundário;
• Formação Contínua de Educadores e Professores 
na RAM;
• Projecto de Despacho que estabelece as regras e 
princípios orientadores a observar, em cada ano lec-
tivo, na organização do horário semanal do pessoal 
docente em exercício de funções nos estabelecimen-
tos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário.

Sendo a formação contínua uma oportunidade pri-
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vilegiada da actualização de conhecimentos, compe-
tências e destrezas da classe docente, esta área da 
formação tem no SPM uma referência regional para 
os professores e educadores. Com efeito, a aposta 
nas Jornadas Pedagógicas e na Formação Creditada 
permitem a centenas de docentes a continuada 
aposta no exercício de uma educação de qualidade, 
pressuposto fundamental para o desenvolvimento 
sustentado de uma sociedade democrática.

 No ano de 2005, realizaram-se as seguintes 
Jornadas Pedagógicas que envolveram cerca de 590 
Professores, contabilizando 135 horas de acções de 
formação:
- Seminário “Reflectir e Agir” (Calheta)
- Seminário “Ser Criança, Ser Adolescente” 
– Módulo I: Desenvolvimento da Criança (Funchal)
- Seminário “Ser Criança, Ser Adolescente” 
– Módulo II: Adolescência (Funchal)
- Acção de Formação “Equipas Pedagógicas” 
(Funchal)
- Acção de Formação em Tecnologias de Informação 
(Funchal) – 7 turmas

Procurando ir ao encontro dos desideratos profis-
sionais dos nossos associados, de eventuais lacunas 
ou carências de formação e na senda do objectivo 
mais lato de contribuir para a promoção da qualidade 
educativa, o Centro de Formação do SPM organizou, 
em 2005, com o apoio do Fundo Social Europeu, 
as seguintes acções de formação, que envolveram 

cerca de 800 docentes, contabilizando 20 000 horas 
de formação:
- A avaliação no contexto da Reorganização 
Curricular
- Álcool, Tabaco e Drogas-Prevenção Meio Escolar
- As Drogas e as toxicodependências também têm 
passado, presente e futuro
- Competência e Metacognição
- Comunicação em Acção
- Condução e Dinamização de Reuniões
- Crescer cidadão: o contributo da formação cívica
- Dança Criativa
- Dificuldades Específicas de Aprendizagem
- Ética e Responsabilidade Profissional
- Expressão corporal e Dramática
- Gestão do Stress
- Instrumentos pedagógicos para a aprendizagem de 
acordo com as preferências do cérebro
- Metodologias da Aprendizagem da Leitura e Escrita
- Novos Desafios Curriculares: área de projecto
- O currículo como projecto: projectos curriculares de 
escola e de turma
- O Jogo em Educação/valor pedagógico
- Perturbações da Voz/Linguagem/fala
- Valores e cidadania
As actividades culturais e recreativas proporcionaram 
um complemento ao bem-estar físico e psicológico 
não só da classe docente mas também da socie-
dade em geral. Ao Departamento dos Professores 
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Aposentados cabe aqui uma referência especial pelo 
seu dinamismo. Neste âmbito, em 2005 desenvolve-
ram-se as seguintes actividades culturais e recreati-
vas:
Literatura e Arte
• Encontro"La Chanson Francophone et L’Amour"- 
Escola Jaime Moniz – 24 Fevereiro
• Conferências: “Lembrar Júlio Verne e Hans 
Christian Andersen” – 9 Junho
• “Encontro com... João Aguiar” – 18 Novembro
Comemorações
• Dia da Mulher – Conferência "A Mulher e o Pecado 
no séc. XXI", pela Dra. Cristina Trindade e Almoço 
Convívio – 8 de Março
• Dia da Poesia – Conferência “Evocar Miguel Torga”, 
pela Dra. Margarida Falcão – 21 de Março
• Viver Abril – "O 25 de Abril 31 anos depois", con-
versa com o historiador António Jorge Pestana; 
Canções de Abril 
• Dia do Professor – Conferência "A Sociedade 
Contemporânea, a crise da Escola e a Profissão 
Docente: uma perspectiva sociológica", pelo Dr. 
Almerindo Janela Afonso; Fim-de-semana e Jantar 
Convívio no Porto Moniz
O ano de 2006 continuou a ser um ano duro de luta 
dos educadores e professores em torno das ques-
tões profissionais relacionadas com o nosso Estatuto 
da Carreira Docente, instrumento essencial para o 
exercício da nossa profissão.

Na Região Autónoma da Madeira, os professores 
não se alhearam destas questões. Envolveram-se de 
uma forma determinada na defesa da sua carreira 
e da implementação de melhores condições para o 
desenvolvimento da acção educativa.

Muita da actividade desenvolvida pelo SPM orien-
tou-se nesse sentido. Contudo, nunca deixámos de 
lado outras vertentes da nossa acção que nos enri-
quecem como docentes e como pessoas.

Orientando a sua acção no cumprimento do pre-
visto nos seus estatutos e ancorado na Moção de 
orientação definida no 8º Congresso, e, na sua qua-
lidade de parceiro social, o SPM continuou, sempre, 
a privilegiar o diálogo institucional com diversas ins-
tituições directamente relacionadas com os assuntos 
da Educação, no sentido de prosseguir a luta por 
uma educação e condições de trabalho de qualida-
de.
Assim, o SPM foi ouvido por diversos organismos da 
SRE, pela 7ª Comissão Especializada de Educação 
da Assembleia Legislativa da Madeira, pela Direcção 
Regional da Administração Educativa entre outros 
organismos e associações regionais.

A dinamização da luta sindical desenvolveu-se 
de igual modo com os nossos interlocutores privi-
legiados, os educadores e os professores, median-
te reuniões nas escolas, plenários, assembleias e 
reuniões de corpos gerentes. Um breve resumo das 
nossas actividades:

 Iniciativas de carácter político-sindical regionais:

 Direcção 11
 Executiva 41
 Assembleia Geral de Delegados Sindicais 4
 Coordenação do Pré-escolar 3
 Coordenação do 1º CEB 2
 Coordenação da Educação Especial 1
 Coordenação do 2º, 3º CEB e Secundário 3
 Plenário de dirigentes e delegados sindicais 2
 Plenário de Educ. de Infância 1
 Plenários sindicais sobre o ECD 16 + 12 + 1
 Reuniões nas escolas - ECD 45
 Plenários sindicais sobre concurso nacional 11
 Plenários sindicais sobre concurso regional 1 + 10
 Departamento de Professores Aposentados 3
 Grupo de Trabalho da nova sede 2
 Plenário de dirigentes e delegados sindicais - Concursos nacionais 1
 Plenários de professores da Educação Especial 2
 Reunião na ALR 2
 Reunião na DRAE 2
 Reunião na DRE 1
 Reunião na DREER 2
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Durante este ano e na qualidade de parceiro 
social, o SPM emitiu os seguintes PARECERES:
• 2 de Fevereiro de 2006 - Decreto Legislativo 
Regional, que “Aprova O Estatuto das Creches e dos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da RAM”
• 20 de Fevereiro de 2006 - Projecto de Decreto 
Legislativo Regional que procede à alteração do 
Decreto Legislativo Regional nº 17/2003/M, de 22 de 
Julho – Concursos
• 2 de Março de 2006 - Proposta de Decreto 
Legislativo Regional que “Estabelece o regime jurí-
dico de núcleo infantil, na Região Autónoma da 
Madeira”.
• 2 de Março de 2006- Proposta de Decreto 
Legislativo Regional que estabelece o Estatuto do 
Aluno dos Ensinos Básico e Secundário da RAM
• 4 de Abril de 2006 - Vagas para Concurso de 
Educadores de Infância e de professores dos ensino 
básico (2º e 3º Ciclos) e secundário para o ano esco-
lar de 2006/2007;
• 20 de Abril de 2006 - Proposta de diploma legal de 
alteração do Despacho nº 99/2005, de 7 de Outubro;
• 4 de Julho de 2006 - Calendário Escolar para o ano 
lectivo de 2006/2007
• 12 de Julho de 2006 - Proposta de Diploma Legal 

sobre “Novos Grupos de Ensino”
• 31 de Agosto de 2006 - Portaria que prevê a 
Contratação de Pessoal Docente

2006, continuou a ser um ano de luta e de reivin-
dicação por parte dos educadores e professores. 
Dando corpo à razão do descontentamento, o SPM 
participou empenhadamente em iniciativas de luta 
dos professores e educadores que envolveram os 
professores da RAM, Sublinham-se neste âmbito:
Greves:
 14 de Junho – “Para uma verdadeira negociação, 
acabando com atitudes impositivas por parte do ME”
 17 e 18 de Outubro – “Por uma negociação séria e 
efectiva”
 9 e 10 de Novembro – “Defesa do estatuto sócio- 
-profissional do trabalhador da Administração Pública”
Abaixo-assinados:
 Fevereiro – “Exigimos respeito” (50.000 assinaturas 
em todo o país);
 Julho – Por uma profissão dignificada, professores 
e educadores exigem respeito e negociação (30.000 
assinaturas em todo o país);
 Setembro – Denunciando os erros do concurso e 
exigindo novo concurso em 2007;
 Novembro – “Não à chantagem, sim à negociação” 

 A participação SPM em reuniões e actividades de carácter político-sindical nacionais traduziu-se em:  

 Iniciativas de carácter político-sindical regionais:

 Secretariado Nacional Fenprof 15

 Intersecretariado Fenprof 4

 Conselho Nacional Fenprof 3

 Tesoureiros Fenprof 2

 Coordenação Nacional do Ensino Pré-escolar 3

 Coordenação Nacional 1º CEB 1

 Coordenação Nacional do Ensino Particular e Cooperativo 2

 Coordenação Nacional Ensino Superior 2

 Departamento de Informação 6

 Gabinetes Jurídicos Fenprof 3

 CGTP-In 6

 Frente Comum 7

 Comissão de Igualdade entre homens e mulheres 1

 Grupo Trabalho Contratados 2

 Grupo de Trabalho do ECD 

 Grupo de Trabalho do Ensino Profissional 4

 Grupo de Trabalho do Ensino Recorrente 1

 Grupo de Trabalho da Gestão 1

 Grupo de Trabalho da Política Educativa 1

 Grupo de Trabalho dos Concursos 3
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– Plataforma (65.000 assinaturas em todo o país)
Lutas nos tribunais

As acções em tribunal são umas das vertentes do 
Apoio a Sócios. Assim alguns dos casos foram:
 Educação Especial – conseguimos a declaração de 
nulidade do Despacho do Secretário Regional de 
Educação que mandava devolver verbas.
 Tribunal de Trabalho do Funchal – conseguimos a 
integração nos quadros de dois colegas contratados 
que estavam para serem despedidos.

 Aposentação – continuámos a acompanhar juri-
dicamente no Tribunal Administrativo do Funchal os 
casos de aposentação negada pela CGA a vários 
colegas. Em Dezembro de 2006 o tribunal concluiu o 
primeiro processo considerando nulo o despacho da 
CGA e condenou-a a aposentar a professora.
 Congelamento de progressão na carreira – 
Apoiámos acção de uma colega em tribunal contra 
o Estado por decretar o congelamento do tempo de 
serviço exigindo a sua contagem e respectiva pro-
gressão.
 
Acções conjuntas:

 4 de Outubro - Vigília pela Educação – Com o
SPLIU e o SIPE – Jardim Municipal do Funchal;

O investimento do Sindicato dos Professores 
da Madeira no aprofundamento das competências 
científicas dos professores da RAM concretiza-se no 
âmbito das Jornadas Pedagógicas e das acções de 
formação do Centro de Formação do SPM
Atendendo aos problemas levantados com as 

novas regras da formação contínua, não se reali-
zou qualquer actividade ao abrigo das Jornadas 
Pedagógicas.

Contudo, procurando ir ao encontro dos deside-
ratos profissionais dos nossos associados, de even-
tuais lacunas ou carências de formação e na senda 
do objectivo mais lato de contribuir para a promoção 
da qualidade educativa, o Centro de Formação 
do SPM organizou, com o apoio do Fundo Social 
Europeu, as seguintes acções de formação, que 
envolveram 585 docentes, contabilizando cerca de 
14.500 horas de formação:
- Comunicação em Acção
- Brincando com as áreas
- Projecto curricular de Escola/Projecto Curricular de 
- Turma: como elaborá-los
- Instrumentos pedagógico para aprendiz. de acordo  
  com preferências do cérebro
- Ética e Responsabilidade Profissional
- A avaliação de competências: desafios da gestão 
  do currículo
- Educar para os media: a TV, a escola e a aprendi-
zagem
- Dimensão Pessoal e Interpessoal no Ensino Básico
- Dislexia - uma dificuldades especifica aprendiza-
gem
O currículo e a inclusão de crianças com NEE na 
-Educação de Infância
- Comunicar para Liderar
- Metodologias de aprendizagem da leitura e escrita
- Gestão Flexível do currículo: os estilos de ensino e 
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os estilos de aprendizagem
- Intervenção precoce/ intervenção atempada
- O jogo como modelo curricular em Educação de 
Infância
- A avaliação no contexto da reorganização curricular
- Dificuldades especificas de aprendizagem
- A aventura da ciência
- O currículo como projecto: projectos curriculares de 
- Escola e Turma
- Também no ano de 2006 e no que a actividades 
culturais e recreativas diz respeito, o SPM desenvol-
veu as seguintes acções:

Encontros Culturais
 Temas de hoje:
• Saúde e Bem estar, 28/6/2006 – Painel com Pedro 
Silveira, nutricionista, Irénio Camacho, empresário da 
Bioforma, António Franco, fisioterapeuta e especialis-
ta em medicina chinesa, Martim Freitas, Acupunctor 
e especialista em medicina chinesa. 
Literatura e Arte
•  “Evocar Miguel Torga”, atribuição do prémio do 
Concurso da Fenprof, 2/2/2006
• “Alguns contributos sobre a arte moderna” – apre-
sentação de Rita Rodrigues – 24/2/2006
• Encontro com …Margarida Marques - 30/3/2006
• “Ivanhoe” – Heróis na Fronteira do mito. 
Apresentação de Ana Lomelino e Mª do Carmo 
Marques – 5/5/2006 de Maio
• “Sobre o quadro das Onze mil Virgens”, 

Conferência e visita à Igreja do Colégio, altar das 
Onze mil virgens local onde inicialmente esteve o 
quadro, e ao Museu de Arte Sacra, onde se encontra 
actualmente, por Rita Rodrigues – 24/11/06

Comemorações
Dia da Mulher – 8/3/2006 – Almoço, poesia 

dita por Fátima Abreu; 9/3 - Conferência por Mª 
João Seixas; 6 a 10/3 – exposição “Rostos do 
Desemprego Feminino”, na galeria da Escola 
Francisco Franco
25 de Abril – Jantar comemorativo, com intervenção 
de jornalista Marta Caíres, 25/4/2006 
Dia do professor – Fim-de-semana de Convívio e 
almoço comemorativo, em Machico, dias 7 e 8 de 
Outubro/06
 
Espectáculos e Visitas de Estudo:

Espectáculos de Teatro e Bailado
“O Principezinho” – 29/1/2006; 
“Quasar” – 11/06/2006
“Conversas soltas”, com Raul Solnado, espectáculo 
no Centro de Artes da Calheta – 26/11/06
“A Dama pé de Cabra”, teatro inclusivo, no Teatro 
Municipal – 3/12/06 
Visitas guiadas
Arquivo e Biblioteca Regional – 13/1/2006
“Olhar do Porto” exposição de peças de arte luso- 
-oriental da colecção Jorge Mota, médico portuense, 
por Teresa Pais – 27/1/06
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“A Madeira e as Rotas do Oriente”, exposição, no 
Museu de Arte Sacra de peças dos sec.XVI a XVIII, 
por Luiza Clode – 10/2/2006
“Rever Cª de Lobos”, visita à cidade, à exposição 
“Diversidades 2” e almoço – 3/2/2006
“Pintura Flamenga”, Museu de Arte Sacra, por Luiza 
Clode - 28/4/2006
Museus de Geologia e de Arte Africana, -12/5/2006
 “Revisitar S. Jorge”, visita guiada à Igreja, ao 
Roseiral do Arco de S. Jorge, ao Museu do vinho e 
da vinha e almoço de convívio - 9/6/2006
Laboratório de Biologia Marítima, por Mafalda 
Freitas.

O ano de 2007, ficou inexoravelmente marcado 
não só pela publicação do Dec-Lei 15, ECD do 
ME, como também pela luta dos docentes que 
exercem funções na RAM pela publicação de em 
Estatuto de Carreira docente regional. A promes-
sa dos governantes aos professores de um ECD 
diferente traduziu-se numa adaptação do Estatuto 
do Ministério da Educação com alguns aspectos 
menos penalizantes mas que não passaram pelo 

crivo do Representante da República para a RAM 
acabando num ECD regional muito próximo do 
ECD do ME.

O SPM e os seus associados foram e são uma 
voz activa na reivindicação de um ECD regional 
promotor de uma educação de qualidade e de 
sucesso que dignifique, acarinhe e estimule a clas-
se docente, imprescindível na formação das nos-
sas crianças e jovens.

O desenvolvimento desta luta, tenaz e persisten-
te, na defesa de um ECD regional espelhou-se em 
toda a nossa acção, da qual salientamos:

Por parte da tutela regional, fomos solicitados 
a nos pronunciarmos sobre diversa matéria no 
âmbito da Educação. Assim durante o ano de 
2007 o SPM emitiu os seguintes pareceres:
• Janeiro de 2007 – Regime Jurídico do Sistema 
Educativo Regional
• Janeiro de 2007 – Representatividade Sindical
• Março de 2007 - Estatuto da Carreira Docente 
Regional
• Junho de 2007 – Mobilidade do Pessoal 

 Participação em iniciativas de carácter político-sindical regionais

 Direcção 10

 Executiva 43

 Assembleia Geral de Delegados Sindicais 5

 Assembleia Geral de Sócios 2

 Coordenação do Pré-escolar 5

 Coordenação do 1º CEB 1

 Coordenação da Educação Especial 1

 Coordenação do 2º, 3º CEB e Secundário 5

 Plenário de dirigentes e delegados sindicais 1

 Plenários Sectorias 3

 Plenários sindicais sobre o ECD 11

 Reuniões nas escolas 43 + 1 + 12

 Reuniões Departamento Professores Aposentados 11

 Plenários de professores da Educação Especial 1

 Reunião na ALR 1

 Reunião na DRAE 2

 Reunião na DRE 1

 Reunião na DREER 1
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Docente
• Julho de 2007 – Organização do Horário 
Semanal do Pessoal Docente 
• Julho de 2007 – Calendário Escolar 2007/2008
• Setembro de 2007 – Lei da Liberdade Sindical

Porque cada vez mais é necessário que as fren-
tes de trabalho que desenvolvemos se desenvolva 
como parte do todo a que pertencemos, durante 
o ano de 2007, participamos enquanto sindica-
to da FENPROF, sindicato integrante da Frente 
Comum dos Sindicatos de Administração Pública, 

nas seguintes reuniões:
Em conjunto com as outras frentes sindicais parti-

cipamos:
Greves:
Greve Geral – 30 de Maio 2007
Greve Geral da Administração Pública – 30 de 

Novembro 2007

Lutas nos tribunais
Acções Administrativas Especiais relativas a três 

situações decorrentes da aplicação do Decreto Lei 

Iniciativas de carácter político-sindical nacionais

 Secretariado Nacional Fenprof 10

 Intersecretariado Fenprof 2

 Conselho Nacional Fenprof 4

 Tesoureiros Fenprof 2

 Coordenação Nacional do Ensino Pré-escolar 3

 Coordenação Nacional 1º CEB 3

 Coordenação Nacional do Ensino Particular e Cooperativo 3

 Coordenação Nacional Ensino Superior 4

 Departamento de Informação 5

 Gabinetes Jurídicos Fenprof 3

 CGTP-IN 5

 Frente Comum 5

 Comissão de Igualdade entre homens e mulheres 2

 Grupo Trabalho Contratados 3

 Grupo de Trabalho do ECD 4

 Grupo de Trabalho do Ensino Profissional 6

 Grupo de Trabalho do Ensino Recorrente 1

 Grupo de Trabalho da Gestão 2

 Grupo de Trabalho da Política Educativa 2
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15/2007, a saber: aumento da componente lectiva 
na Educação Especial e no Ensino Secundário; alte-
ração nos requisitos necessários para redução da 
componente lectiva e alterações no serviço docente 
nocturno.

E como é apanágio do SPM, o trabalho e o inves-
timento não se esgota na actividade reivindicativa. 
Apesar das dificuldades que, cada vez mais, se 
fazem sentir a nível das condições de co-financia-
mento da formação, continuamos a apostar na oferta 
diversificada de formação aos nossos sócios, quer 
através das Jornadas Pedagógicas quer através 
das acções creditadas pelo Centro de Formação do 
SPM. 

O SPM organizou as seguintes Jornadas 
Pedagógicas, que envolveram 445 docentes, conta-
bilizando cerca de 34 horas de formação:
- Conferência: “Escola Vivida – Escola Sonhada: à 
conversa com José Pacheco”
- Conferência: “Como promover o sucesso nas 
aprendizagens: o modelo de diferenciação pedagó-
gica do Movimento Escola Moderna”, com Dr. Sérgio 
Niza, Dra. Ivone Niza e Dra. Ana Artur
- Formação: “Intervir para a Igualdade entre Mulheres 
e Homens no Trabalho e na Vida”, em colaboração 
com a CGTP
- Painel: “Educar para a Igualdade de Oportunidades: 
metodologias para as questões do género”, com Dra. 
Helena Filipe, Dra. Helena Gonçalves, Dra. Helena 
Andrade e Profª Laíz Vieira

Centro de Formação do SPM organizou, com o 
apoio do Fundo Social Europeu, as seguintes acções 
de formação, que envolveram 323 docentes, contabi-
lizando cerca de 302 horas de formação:
- Brincando com as Áreas
- Portfólio – um instrumento regulador das 
Aprendizagens significativas
- Instrumentos Pedagógicos de acordo com as pre-
ferências do cérebro
- Papel do trabalho prático e experimental
- Optimizar a linguagem/ Promover a Literacía
- Entrar no mundo da escrita
- Matemática em Acção
- Do conceito de inclusão educativa à realidade da 
inclusão
- Portfólio um modelo de avaliação em educação
- Brincando com as áreas
- Metodologias de Aprendizagem da leitura e escrita
- Ética e responsabilidade profissional
- Conceber e implementar projectos curriculares de 
escola e de turma

No âmbito das actividades culturais e recreativas, 
• SPM, promoveu as seguintes actividades:

Actividades Culturais e Recreativas
Literatura e Arte

• Conferência: “Por entre ideologias e técnicas literá-
rias: a escrita do romance “Canga” de Horácio Bento 
de Gouveia” , pelo Dr. Thierry Proença Santos
• Conferências: “Mia Couto – contador de Poesias”, 
pela Dra. Celina Martins

Comemorações
• Dia da Música – Homenagem a Fernando Lopes 
Graça, conferência por Ana Bárbara Pereira e 
actuação do Grupo Coral do SPM
• Dia da Mulher – Conferência "2007 – Ano Europeu 
para a Igualdade de Oportunidades", por Maria de 
Belém Roseira
• Dia da Poesia – leitura de poemas
• 25 de Abril – Conferência “Pode nascer um pais no 
ventre duma chaimite”, por Manuel Duran Clemente, 
do Movimento dos Capitães
• Dia do Artesão – visita ao IBTAM
• Dia do Professor – fim-de-semana convívio em 
Machico

   Visitas de Estudo e Passeios
• Visita Guiada às Exposições: Surrealismo na co-
lecção Cupertino Miranda, Litografias de Paula Rego 
e Fotografias de Kimiko Yoshida – Centro das Artes 
da Calheta (Casa das Mudas)
• Visita Guiada a Machico – Casa do Ribeirinho e 
Capela de São Roque
• Passeio a Pé: Levada do Rei – Ribeiro Bonito – 
Levada do Rei
• Passeio a Pé: Raposeira - Levada Nova – Ponta do 
Pargo

Nestes três anos, realizou-se sempre a Festa Natal 
para os filhos dos sócios.

E porque a luta sindical exige concertação de 
forças, durante o triénio que mediou o 8º Congresso 
e o actual, os sócios do SPM participaram empe-
nhadamente na Frente Comum dos Sindicatos da 
Administração Pública e nomeadamente em múltiplas 
acções de protesto e de luta com os trabalhadores 
da administração publica. Sublinham-se neste âmbito 
as manifestações de 17 de Junho de 2005, de 16 de 
Novembro de 2005, ambas contra a privatização de 
sectores essenciais, e, no ano de 2006, as manifes-
tações de 3 de Fevereiro e de 19 de Maio e a greve 
de 9 e 10 de Novembro em defesa de um estatuto 
sócio-profissional dos trabalhadores do Estado. 

Deste modo, não foi surpresa a resposta posi-
tiva que, inequivocamente, deram ao desafio de 
filiação na Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – intersindical nacional (CGTP-IN) sendo 
o SPM membro de pleno direito da Confederação 
desde o primeiro dia do ano de 2008, alargando 
assim o seu plano de acção para além da FENPROF 
e da Frente Comum dos Sindicatos da Administração 
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Pública.
Elegemos os Corpos 

Gerentes em Maio de 2006 
com a responsabilidade de 
mobilizar os educadores e 
professores e conduzir os des-
tinos do Sindicato no triénio 
2006/2009. É com a dispo-
nibilidade e empenho destes 
dirigentes que o SPM tem per-
sistido e reforçado a sua acção 
sindical.

Insistimos na dinamização 
da informação aos sócios com 
a revista “Prof” periodicamen-
te enviada aos associados, 
actualização permanente do 
site, diversificação de formas 
de contacto e atendimento aos 
sócios e Delegados Sindicais 
(e-mail, MSN, Skype, sindicali-
zação on-line, blogue, etc.). 

O apoio a sócios é uma 
actividade constante e perma-
nente que se reforçou, neste 
triénio, com o incremento do 
Apoio Jurídico. Com efeito, 
foram inúmeros os processos 
acompanhados pelo advogado 
com apoio e orientação jurídi-
ca, acções judiciais, defesa em 
processos disciplinares, entre 
outros.

O Seguro de Saúde é outra 
vertente do apoio que os 
sócios usufruem por direito. 
Também aqui apostou-se na 
melhoria no serviço prestado, 
tendo-se conseguido reduzir 
os prémios (mensalidades) 
a pagar à seguradora pelo sindicato e pelos bene-
ficiários do seguro, reformulou-se o procedimento 
de requisição das comparticipações e melhorou-se 
e diversificou-se a informação, em parceria com a 
Correctora de Seguros SECRE, criando-se um site e 
uma linha azul específicas. 

As novas instalações para o Centro de Formação e 
Sede do Sindicato dos Professores da Madeira, com 
valências para o desenvolvimento de actividades 
diversificadas (formativas, lúdicas, desportivas, reivin-
dicativas, etc.) continua a ser uma aposta que esta 
Direcção acalenta concretizar e dar corpo ao sonho e 
esforço das que lhe antecederam. Estão dados pas-
sos seguros para a obtenção de apoios financeiros 
e decorre, com autorização da Assembleia-Geral de 
Sócios do SPM, o Concurso Público de Concepção/

Construção das novas instalações.
A dinamização das actividades Culturais e 

Recreativas continua um ponto de referência do 
nosso sindicato, destacando-se a Festa de Natal 
para os filhos dos sócios, conferências temáticas, 
encontros sobre autores, comemorações várias (25 
de Abril, Dia do Professor, Dia da Mulher, …), pas-
seios, visitas guiadas que conta com a colaboração, 
dinâmica, entusiasmo, disponibilidade, experiên-
cia e saberes acumulados do Departamento dos 
Professores Aposentados.

É com o reforço da acção sindical que o SPM atin-
ge os trinta anos de existência, em 12 de Março de 
2008, com a realização do 9º Congresso, renovação 
da imagem e outras iniciativas que darão corpo à 
Moção de Orientação, perspectivando um plano de 
acção que se quer cada vez mais interventivo.
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Esta é a proposta de cerca de 
duas horas de espectáculo que o 
Grupo de Etnografia e Folclore da 
Academia de Coimbra (GEFAC) 
vai apresentar no encerramento 
do 9º Congresso do Sindicato 

dos Professores da Madeira, ses-
são marcada para as 21h30 de 19 
de Abril, na sala Ursa Maior, do 
Tecnopolo.

Para saber mais pormeno-
res, a reportagem da PROF 

Magazine foi ao encontro do 
Dr. Vasco Nogueira, membro do 
GEFAC, organismo autónomo 
da Associação Académica de 
Coimbra, que, desde 1966, tem 
dedicado a sua actividade ao 

O leitor imagine em palco uma roda de azenha em tamanho real (transporta-
da por via marítima do continente para o Funchal). Imagine um colectivo de 33 
artistas, incluindo uma tocata de 14 elementos, além de dançarinos e actores. 
Imagine, finalmente, um espectáculo cujo tema central decorre da profunda 
e histórica ligação do homem (português) com a água… onde a música, as 
danças populares, as palavras e a representação cénica se envolvem de forma 
harmoniosa, dando corpo a um espectáculo diferente e de grande qualidade.

Um espectáculo diferente e de grande 
qualidade no encerramento do  
9.º Congresso do SPM

“A água dorme de noite”
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estudo e divulgação do patrimó-
nio cultural português, “apos-
tando desde a primeira hora na 
difusão cultural e numa reflexão 
muito profunda das tradições 
populares”.

Durante os seus 40 anos de 
existência, enriquecida com 
numerosas actuações em todas 
as regiões do País e em diversos 
pontos da Europa, o grupo acu-

mulou um importante espólio que 
tem constituído a base para a sua 
criação artística, nomeadamen-
te para a concepção dos seus 
espectáculos. 

Destacando em primeiro lugar 
o entusiasmo com que todo o 
Grupo está a encarar esta (primei-
ra) deslocação ao Funchal, Vasco 
Nogueira refere que “vamos dar 
o nosso melhor, num espectáculo 

em que apostamos muito”. 
Logo depois da sessão de 

encerramento do Congresso, o 
GEFAC apresentará, em jeito de 
aperitivo para o espectáculo da 
noite, um apontamento musical 
recheado de danças, músicas 
e figurinos transmontanos, que 
decorrerá no hall do Centro de 
Congressos.

Depois do jantar, seguir-se-á 

Vasco Nogueira: “O GEFAC já apresentou cerca de 800 espectáculos, quer no país quer no estrangeiro, bem como várias gravações para algumas televisões europeias”

“Um dos nossos trabalhos, no âmbito da recolha 
etnográfica, que consideramos mais relevantes, 
está relacionado com o tratamento e estudo do 

espólio compilado na recolha de peças de Teatro 
Popular Mirandês, que resultaram na publicação, 
em livro, de dois volumes: um com textos de cariz 

profano e outro com textos de cariz religioso.
O GEFAC tem também promovido diversas acti-
vidades, incluindo debates e exposições, bem 

como um evento bienal, as Jornadas de Cultura 
Popular, com o objectivo, entre outros, de fomen-
tar o encontro entre cada cidadão e a sua cultura, 

assim como com a de outros países”
(Dr. Vasco Nogueira)



55
o espectáculo geral que integra 
tocata, cantada, danças popu-
lares (Minho, Trás-os-Montes, 
Algarve e Douro Litoral) e repre-
sentação cénica, num guião ins-
pirado na obra “Os Pescadores”, 
de Raul Brandão.

O ciclo da água e a vida do 
homem estão aqui presentes 
com grande expressão. Vasco 
Nogueira fala com entusiasmo 

das cenas de trabalho rural, da 
actividade à volta dos moinhos, 
dos pequenos fios de água que 
se vão encaminhando para os 
rios até chegarem ao oceano 
(“a última música é açoriana”), 
num desenrolar de cenas em que 
“também as mouras encantadas, 
os rituais pagãos e as tradições 
populares em torno da água 
(como as orvalhadas, em que 

os casais jovens se rebolavam 
no orvalho a bem da fertilidade) 
marcam presença saliente neste 
espectáculo”, cuja componente 
musical é enriquecida por uma 
grande variedade de instrumen-
tos: flauta, gaita de foles, viola 
braguesa, bandolim, cavaquin-
ho, violino, concertina, adufes, 
caixas, bombos e guitarra.

Sinceramente, a não perder!

Ficha Artística e Técnica do Espectáculo

Concepção artística: GEFAC 
Concepção musical: GEFAC e Quine
Vídeo: Nuno Patinho 
Imagens: O Povo que Canta 
Textos: Tradição Popular e Raul Brandão 
Desenho de Luz: GEFAC e Gilberto Pereira 
Cabeçudos: GEFAC e Delphim Miranda 
Carpintaria: Laurindo Fonseca 
Serralharia: Carlos Batista 
Confecção: Celeste Marques 
Produção: GEFAC 

As palavras são os gestos de uma cultura.
E como diz o povo, a água dorme de noite, não 
sendo bom bebê-la a não ser na noite de S. 
João, em que é benta e possui o poder de curar 
as doenças da pele, tirar as sardas, rejuvenescer, 
dar força aos velhos, beleza aos jovens e benefi-
ciar o amor e os negócios.
A crença nas virtudes da água e nas figuras 
do maravilhoso popular com ela relacionadas 
representam, apenas, um aspecto das inúmeras 
lendas e práticas associadas às festividades de 
S. João. O fogo, os rios e mares, as ervas, as 
plantas, bem como certos
objectos e, em muitos casos, o próprio sol, 
tomam e possuem, nesta data, virtudes e pode-
res especiais. Talvez por isso, esta noite mágica 
tenha sido muitas vezes usada como fonte inspi-
radora da criação artística.

E como diz o Povo…

"Minhas mãos molho
Minha cara lavo
Para fazer serviço a Deus
E arrenegar o Diabo."




