
Faltam opções políticas sobre o que se quer

Propostas do SPM e dos partidos – PSD-M recusou responder
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Inauguração no Dia
Mundial do Professor 

O Sindicato dos Professores da Madeira 
vai optar pelo dia 5 de Outubro - DIA MUN-
DIAL DO PROFESSOR - para inaugurar, 
oficialmente, a sua nova Sede e Centro de 
Formação, à Calçada da Cabouqueira. O 
andamento dos trabalhos de conclusão da 
obra permite perspectivar a conciliação de 
um momento que assinalará uma nova fase 
da vida do SPM e do seu Centro de Forma-
ção com o simbolismo que esta data tem 
para toda a classe docente.

Precisamos de ir além da teorização e dos diagnósticos reiterados, como se, em 
cada nova abordagem, se falasse pela primeira vez dos mesmos problemas de 
sempre, e dar passos concretos para materializar, através de medidas, o largo 
consenso que existe relativamente a mudanças que precisam ser feitas. A «reflexão 
precisa de mais acção» como alertou Caride Gómez na recente reunião magna dos 
professores.

Por um lado, apresentamos um registo dos rumos para o futuro saídos do 10º 
Congresso dos Professores da Madeira, organizado em quatro níveis: político, sindi-
cal, institucional e individual-colectivo (da página 4 à 9); por outro lado damos conta 
das propostas dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, 
com excepção do PSD-M que recusou o desafio do sindicato, antes das próximas 
Eleições Legislativas Regionais, a terem lugar este Outono, sobre diversas matérias 
pendentes: a relação público/privado, a rede escolar, o Estatuto da Carreira Docen-
te, a Avaliação do Desempenho, o horário de trabalho de professores e educadores, 
a autoridade e disciplina, emprego, vinculação e concursos, carreiras e salários, e 
condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória (da página 14 à 21).

São assuntos que interessam aos professores, enquanto classe profissional, 
como a toda a sociedade.

Como Rui Trindade sublinha, na página 10, ainda no contexto do 10º Congresso 
dos Professores da Madeira, é preciso ampliar o campo da reflexão e intervenção 
dos sindicatos. O mesmo investigador foi elogioso quanto ao formato «único» do 
referido congresso, que valoriza a reflexão pedagógica na configuração da profissão 
docente. 

Complementarmente, nas mesmas páginas dedicadas à grande assembleia dos 
professores da Madeira, temos um “filme” dos dois dias de congresso, 6 e 7 de Maio 

último, através de uma selecção das frases mais significativas proferidas por 
conferencistas, delegados ao congresso, dirigentes sindicais e convidados.

A atenção dedicada pelo Diário de Notícias da Madeira aos temas da Educa-
ção, em duas páginas diárias entre 1 e 7 de Maio, mereceu também a selecção 
do essencial desse conteúdo para publicação nesta edição do jornal PROF.

Banho-maria

Caminhos para o futuro

Sede e Centro de Formação

Pág. 3

Pág. 24

Págs. 4-12 / 14-21

Há várias matérias pendentes na Região Autónoma da Madeira 
no que concerne ao sector educativo, que Marília Azevedo, coorde-
nadora do SPM, aborda no Editorial.

Além da nova proposta de estatuto da carreira e da avaliação do 
desempenho, surgem incógnitas ao nível da formação contínua de 
professores e educadores, aspecto importante para a melhoria do 
desempenho pedagógico.

Faltam opções claras, quanto à necessidade, urgente, do com-
bate à indisciplina nas escolas e ao reforço da autoridade do profes-
sor, na defesa das condições de trabalho para o ensino e a aprendi-
zagem, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação e dos resultados escolares.

Falta ainda a definição quanto ao tempo e forma de pagamento 
dos retroactivos devidos a milhares de docentes, pela progressão 
atrasada devido ao Bom administrativo do Governo Regional. E 
viu-se depois a confusão que resultou dessa avaliação administrati-
va através da chamada avaliação extraordinária desde 2007 a 2011. 
Quando se trata de devolução de verbas por parte dos docentes, 
como no recente caso das horas extraordinárias, por erro de cálculo 
dos serviços, é exigida a celeridade que a administração não dá 
como exemplo.

Saíram propostas de acção do 10º Congresso dos Professores da Madeira
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1. Em que circunstâncias
decidiu ser professora?

Quando estava ainda no 1º
Ciclo, já tinha um propósito
em mente. Queria ser profes-
sora. Tive como exemplo e
verdadeiro estímulo a minha
professora do 1º Ciclo – a
Professora Mimi. Uma profes-
sora calma, responsável,
paciente, dava aula sempre

de bom humor e fazia das
aulas o prazer de aprender. 

2. Refira as eventuais
dificuldades sentidas na
concretização dessa deci-
são.

Trabalhar e tirar a Licen-
ciatura. Tirei a minha Licen-
ciatura na Faculdade de
Letras de Lisboa – extensão
no Funchal. As aulas eram
leccionadas aos fins de se-
mana e feriados - quando os
professores da Faculdade
vinham à Madeira. Foi muito
difícil e árduo.

3. Descreva a sua pri-
meira aula enquanto do-
cente.

Senti-me bem e natural-
mente um pouco nervosa,
mas feliz. O meu desejo de
ser professora tinha sido con-
cretizado.

4. O seu melhor momen-
to enquanto professora.

O melhor momento ainda
está por vir. Vislumbro-o já ao
virar da esquina. São bons
momentos, olhar para os
alunos e perceber que
gostam de estar na escola e
de aprender.

5. O pior momento na sua
carreira.

Gostava de ter coragem
suficiente para responder a
esta questão com sinceri-
dade, só que irei relembrar
situações passadas que dei-
xam muito a desejar, no
aspecto negativo, por isso
prefiro nestas alturas adorme-
cer o pensamento e desligar o
que me atormenta ou que já
me atormentou!

6. Voltaria, hoje, a esco-
lher esta profissão?

Não sei. Sinceramente,
não sei. Estou um pouco
decepcionada com o rumo
que a Educação está a ter.
Mas também não me consigo
imaginar numa outra profis-
são.

7. Que requisitos acha

que são necessários a um
docente?

Ser professor requer dedi-
cação, atenção constante aos
pontos formativos da nossa
conduta, domínio da vontade
para dar o exemplo, maturi-
dade emocional, fundamen-
tação pedagógica das ati-
tudes que toma, respeito aos
pontos discordantes, não
esquecer das diferenças indi-
viduais, fazer do trabalho na
escola uma unidade de acção
e não uma uniformidade.

8. Conteúdo que mais
gosta de leccionar?

Gosto de leccionar todos
os conteúdos.

9. Matéria que gosta
menos de leccionar?

Conhecimento explícito da
língua – gramática.

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

Quem mexeu no meu quei-
jo?, de Dr. Spencer Johnson

11. Turma ou estudante
que queira destacar?

Não tenho em especial
uma turma ou um aluno mar-
cante, tenho sim muitos, mas
sempre por diferentes moti-
vos, e sinto tristeza, porque a
maioria f icou na minha
memória por falta de carinho
e atenção. Os que se desta-
caram na aprendizagem tam-
bém tenho alguns e creio que
isto acontece com todos nós
professores.

12. O seu maior sucesso.

O sucesso dos meus
alunos no final de cada ano
lectivo é o meu sucesso.

13. Situação marcante na
sua vida profissional.

Ser eleita por maioria
absoluta para Presidente do
então Conselho Directivo da
Escola Básica e Secundária
da Ponta do Sol.

14. Identifique, na sua
óptica, os maiores proble-
mas no Ensino e o que
mudaria na Escola para os
resolver.

Um dos problemas mais
sérios do Ensino de hoje
reside na desesperança e até
desconfiança que se vem
apoderando dos professores.
As atitudes do nosso governo
no processo de gestão da
educação têm sido um ele-
mento vital no processo de
destruição da educação já
confirmada através de
provas, exames e na própria
avaliação contínua dos
alunos que são, no final, as
maiores vítimas de uma situ-
ação caótica desenvolvida
por um sistema que insiste
fortemente em destruir os
anseios escolares. A valoriza-
ção dos docentes, a ampli-
ação das condições de aces-
so e a permanência na escola,
tal como a ampliação da qual-
idade do ensino oferecido são
alguns dos desafios que se
impõem. 

Um outro ponto que faz
grande diferença nos resulta-
dos da educação nas escolas
é a proximidade dos pais no
esforço diário dos profes-

sores. Infelizmente, são pou-
cas as escolas que se podem
orgulhar de ter uma aproxi-
mação maior com os pais, ou
de realizarem algumas ações
neste sentido. Entretanto,
estas ações concretas, visan-
do atrair os pais para a esco-
la, podem ser uma ótima saí-
da para formar melhor os
alunos dentro dos padrões de
estudos esperados e no sen-
tido da cidadania.

15. As condições de tra-
balho para se poder ensinar
e realizar aprendizagens,
com qualidade, na escola.

A qualidade do trabalho
do professor está vinculada a
uma série de condições, tais
como: tamanho das turmas
que lecciona, horário de tra-
balho, tempo disponível para
preparação das aulas, quali-
dade dos recursos didáticos
existentes na escola e espaço
próprio para reuniões de tra-
balho e acima de tudo um
bom e saudável clima de tra-
balho.

16. Deixe, por fim, uma
mensagem aos docentes.

Os professores são uma
classe única e insubstituível.
A sociedade já não sabe, nem
pode, viver sem eles. O
Estado fracassava sem a
escola. O novo milénio atribui
aos professores funções e
competências indispensáveis
ao desenvolvimento da
sociedade do conhecimento.
O futuro tem que ser construí-
do com os professores e as
suas organizações. Nunca
contra ou apesar deles.

Trimensário de  
Informação Sindical

PROPRIEDADE, REDACÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO:
Sindicato dos 
Professores 
da Madeira (SPM)
Morada: 
Rua Elias Garcia, Edifício Elias Garcia
I, Bloco V - 1º A
Website: www.spm-ram.org
Email: spm@spm-ram.org
Skype: spmadeira 
Messenger: spm@spm-ram.org
Telefone: 291 206 360
Fax: 291 206 369

DIRECTORA: Marília Azevedo

CONSELHO DE COORDENAÇÃO:
Comissão Executiva do SPM

COORDENADOR-EDITOR:
Nélio de Sousa

“DE PAPO PRÓ AR”
Coordenação de Helena Lima

CARTOON
Henrique Monteiro

COLABORADORES NESTA EDIÇÃO:
JPO, Manuel Menezes, 
Margarida Fazendeiro, 
Maria Helena Lima, Marília Azevêdo,
Nélio de Sousa, Paulo Cafôfo, 
Rita Pestana, Severiana Pinto

PERIODICIDADE: Trimestral

ARTE GRÁFICA E IMPRESSÃO:
Eco do Funchal

TIRAGEM: 4.000 exemplares

O PROF está aberto à colaboração
dos professores, particularmente os
da RAM, mesmo quando não
solicitada. Reserva-se, todavia, o
direito de condensar ou não publicar,
em função do espaço disponível e do
Estatuto Editorial desta publicação.
Os artigos assinados são da exclusiva
responsabilidade dos seus autores.

Nélia Sousa é professora de Inglês e
Alemão, com 23 anos de serviço docente,
na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos

Professor Francisco Barreto. Considera que a
desesperança, e até desconfiança, é um
problema sério que se vem apoderando dos
professores, eles que são insubstituíveis.

A valorização dos docentes, que passa por lhes oferecer condições de trabalho, e a
melhoria da qualidade do ensino são alguns dos desafios que se impõem

Perfil

Futuro tem de ser construído
com os professores
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Chegamos ao final do
ano escolar e aproxi-
ma-se o período do

descanso, tão necessário
para retemperar as forças
para o próximo que se avizi-
nha. Tal como tudo, a vida é
feita de ciclos.

Na educação e no sistema
educativo, caímos, aparente-
mente num “ciclo vicioso”.
Senão vejamos: entra ano e
sai ano e os problemas e as
incertezas que atravessam a

classe docente, mantêm-se.
O ano começou com incógni-
tas quanto às alterações do
Estatuto da Carreira Docente
e à definição, clara, de um
modelo de avaliação de
desempenho, e termina
envolto nas mesmas incógni-
tas.

O ano começou e terminou
sem definição quanto ao tem-
po e forma de pagamento dos
retroactivos devidos a milha-
res de docentes, por ino-
perância do Governo Regio-
nal, que não reconheceu
como válido o Bom adminis-
trativo, atribuído por despa-
cho do presidente do Go-ver-
no. E viu-se depois a con-
fusão que resultou dessa ava-
liação administrativa através
da chamada avaliação extra-
ordinária (ponderação curri-
cular dos anos de 2007 a
2011).

Rápidos e implacáveis a

exigir a devolução de verbas
no que concerne a horas
extraordinárias que, também
por inoperância, pagaram,
segundo interpretação pró-
pria, indevidamente, mas
pagar o que se deve aos
docentes, desde 2008, é ati-
rado para as “calendas gre-
gas”.

O ano começou e termina

sem opções claras quanto ao
futuro da formação contínua
de professores; sem opções
claras, quanto à necessidade,
urgente, do combate à indis-
ciplina nas escolas e ao
reforço da autoridade do pro-
fessor.

Continuamos envoltos em

águas nebulosas e indefini-
das, sem claras opções políti-
cas sobre o que se quer.

Como é que se respeita e
defende uma classe profissio-
nal quando dela nos esquece-
mos e a deixamos, por omis-
são e demissão, em banho-
-maria?

O estado da educação, do
sistema educativo, das

opções erradas ou mesmo
das opções não tomadas exi-
gem, efectivamente, um pac-
to para a educação. Impõe-se
uma discussão séria e alarga-
da, despida de partidarismos,
para em conjunto se decidir o
que se quer para a nossa
Região e para o futuro das

novas gerações. Não é possí-
vel continuarmos a adiar, nem
a empurrar com a barriga,
numa fuga para a frente, o
que o futuro exige de todos
nós. 

Opções políticas
Na procura dessas respos-

tas e na exigência de saber
com que podemos contar no
futuro, esta edição do jornal
PROF lançou aos partidos
com representação parla-
mentar questões, sobejamen-
te importantes, quanto às
opções políticas sobre que
educação e que sistema edu-
cativo se quer para a RAM.

Lamentavelmente, o parti-
do maioritário, e que há 35
anos define as política educa-
tiva para a Região, declinou o
convite à participação. As
acções ficam com quem as
pratica. 

Boas Férias a todos/as.

Editorial

Basta de banho-maria

Marília Azevêdo
Coordenadora do SPM

03Abr / Mai / Jun 2011

Impõe-se uma discussão séria e alargada,
despida de partidarismos, para em conjunto se
decidir o que se quer para a nossa Região e para
o futuro das novas gerações.
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Frases Diário
de Notícias
(1-7 Maio 2011)

«Mulheres jovens dominam
classe docente. Do total de
7444 professores em exercício
na Madeira, a maioria é mu-

lher, jovem e trabalha no ensi-
no público. Apenas 1826 são
homens.»

«Em termos de situação pro-
fissional, 5529 estão no qua-
dro e 1915 são contratados. Já
no que diz respeito à naturali-
dade, é de salientar que na

rede pública leccionam 4926
docentes naturais da Madeira
e 2466 oriundos do continen-
te.»

«Relativamente às habilitações
literárias, a maioria dos profes-
sores tem formação ao nível
da licenciatura, mas também

existem alguns com nível de
bacharel e outros com douto-
ramento ou mestrado.»

«A profissão [docente] é de
desafios, agora mais do que
nunca, e que, nos tempos
actuais, os docentes deixaram
de ser tão valorizados na

sociedade e respeitados por
alunos e encarregados de edu-
cação, fruto de alterações de
valores.»

“O professor deve ser capaz
de cativar alunos desinteres-
sados, oriundos de ambientes
familiares muito distintos, com

Frases do 
10º Congresso
«É gratif icante fazer uma
retrospectiva e poder concluir
pelo crescendo da qualidade
desta reunião magna dos pro-
fessores da Madeira. O melhor
que vos consigo deixar neste
momento é uma palavra de
ânimo e incentivo, e que
amanhã, quando terminar este
nosso 10º Congresso, possa-
mos daqui sair com a espe-
rança renovada de que, apesar
das dificuldades, vale a pena

ser professor, vale a pena ser
educador.»

Rita Pestana, presidente da
Mesa da Assembleia do SPM

«O congresso do SPM é já
uma parte importante do patri-
mónio sindical desta Região
Autónoma. Mas é mais do que
isso. É também de todo o
movimento sindical nacional e
em particular da FENPROF. É
um congresso diferente e que
nos habituou ao melhor.»

«Neste tempo tão difícil e com-
plexo o nosso pior inimigo seria

o silêncio e a desistência.»

«Estaremos ao lado dos pro-
fessores que ficarão desem-
pregados no final deste ano
lectivo.»

Mário Nogueira, secretário-
geral da FENPROF

«As nossas escolas possuem
o mais baixo índice de indisci-
plina grave e que vem a baixar
todos os anos. (…) A decisão e
a graduação das penas aplica-
das são competências dos
órgãos de gestão das escolas,
ou seja, de professores eleitos

interpares, situação aliás única
no País e que, por si só, repre-
senta a maior prova de demo-
craticidade no seio da insti-
tuição escolar.»

«Não nos conformamos com a
possibilidade de avaliar os alu-
nos de forma séria e rigorosa.
E já que falamos de avaliação,
esta é, para a Madeira, muito
mais importante do que a ava-
liação dos professores.»

«A Madeira de hoje é muito
daquilo que os seus professo-
res deram. Aos aqui presentes,

que de algum modo represen-
tam os milhares dos que aqui
não estão, a Madeira está-lhes
reconhecida.»

Francisco Fernandes, 
secretário regional 

da Educação e Cultura

«Vamos fazer parte da cons-
trução de soluções, na certeza
que recusamos inevitabilida-
des.»

«Por que se continua a centrar
única e exclusivamente na
escola e nos seus profissionais
a responsabilidade de encon-

–  Resgatar para a educação
o poder da utopia. Utopia é
transformar, mudar, por vezes
é persistir e às vezes tão
somente resistir.

– Valorizar a escola como
instituição social de referência.

– Deixar de olhar a escola
como um depósito de crianças
e jovens.

– Mudar o rumo da edu-
cação impondo uma mudança
do rumo das políticas económi-
cas e sociais. As políticas edu-

cativas não podem ser uma
espécie de paliativo destinadas
a minorar políticas económicas
e sociais.

– Mudar a realidade,
mudando as pessoas e as
estruturas simultaneamente,
com a consciência da necessi-
dade do sujeito, do próprio, se
implicar.

– Estabelecer um ambiente
de paz para as escolas realiza-
rem a sua missão, criando
espaços de bem-estar e felici-

dade para aqueles que neles
trabalham.

–  Reforçar a participação
de todos numa acção assente
no desenvolvimento da demo-
cracia. A escola deve ser um
espaço público de liberdade e
exercício responsável de cida-
dania onde se aprende a demo-
cracia no quotidiano.

– Estabelecer um modelo de
resolução de conflitos assente
na concertação social.

– Reconhecer o estatuto

profissional do professor.
– Devolver ao professor a

autoridade e o valor que já teve
para a sociedade.

– Valorizar a identidade
docente marcada por dois
modelos em disputa, o de mes-
tre e de funcionário, dotando
condições para se impor o pri-
meiro modelo.

– Interromper o hábito de
constantes reformas educati-
vas, apontadas como solu-
ções, mas que muitas das

vezes não passam de um recei-
tuário de medidas avulsas e até
contraditórias que têm reduzi-
do os docentes à qualidade de
meros executores de soluções
pensadas por outros.

– Criar um novo paradigma
de educação, mais do que
qualquer reforma ou inovação:
indispensabilidade de um novo
projecto humanista para a
escola que consiga aliar a sua
função de qualificar para o
mundo do trabalho cidadãos

Reflexão precisa de mais acção, prática, fazer

Rumos para o futuro saídos do 10º Congresso

O10º Congresso dos Professores da Madeira
centrou-se nos muitos e complexos problemas
sentidos pelos professores, no dia-a-dia, na

realidade das escolas. Tal determinou os temas dos
painéis e das conferências, bem como a Moção de
Orientação, incluindo o Caderno Reivindicativo.
Quisemos sair do congresso com ideias para dar pas-
sos concretos e fazermos aquilo que dizemos que é
preciso fazer. Materializar, na prática, através de
medidas, o largo consenso que existe relativamente a
mudanças que precisam ser feitas.
Precisamos de uma acção com os professores unidos
à volta dos temas essenciais e da profissão. Com
estratégias e rumos claramente definidos. Exigindo e
reivindicando as condições e o tempo necessários
para irmos mais longe.
É urgente a prática, a acção, o fazer, sem
menosprezar as metas a longo prazo e, inclusive, as
utopias, desde que não mudem constantemente no
curto prazo, nem adiem ou impeçam a tomada de
medidas no presente.

Nível de acção político

Deixamos o registo dos caminhos traçados no 10º Congresso, em quatro níveis: político,
sindical, institucional e individual-colectivo

©
 R

ob
er

to
 A

nd
ra

d
e



05Abr / Mai / Jun 2011

SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA

problemas sociais e económi-
cos, que são fruto do início
desta ‘Geração à Rasca’ e que
consideram que estudar é
chato e que os professores
são um ‘seca’, porque os ‘obri-
gam’ a pensar e a escrever
correctamente, algo a que não
estão habituados” (Susana

Santos Costa)

“As sociedades são mutáveis
e actualmente considero que o
papel do professor é, infeliz-
mente, cada vez menos valori-
zado por uma parte da nossa
sociedade”. (Rodolfo Gomes)

As pessoas esquecem-se que
“todos passamos uma grande
parte das nossas vidas em
estabelecimentos de ensino a
aprender a ter comportamen-
tos sociais, a obter conheci-
mentos e, ao fim ao cabo,
‘moldados’ por professores
para, no futuro, seguir uma

profissão”, defendendo que é
preciso repensar “a constan-
te forma de desvalorização da
carreira do docente.” (Luís
Guilherme Nóbrega)

“Os professores são, possivel-
mente, os que melhor estão
habilitados a desempenhar

profissões além da docência,
pois são formados cada um na
sua área de saber e conse-
quentemente habilitados para
desenvolver essa mesma área
ou mesmo outras”. (Luís
Guilherme Nóbrega)

«Hoje, Fátima Silva lamenta a

trar a solução para todos os
problemas, problemas esses
que na maior parte das vezes a
extravasam?»

«É necessário delimitar as
missões da escola, procuran-
do centrar o seu trabalho no
conhecimento e nas aprendi-
zagens dos alunos (quer as
aprendizagens das matérias e
competências escolares, quer
as que respeitam a um campo
mais vasto de cidadania e edu-
cação).»

«A aposta do movimento sindi-

cal deve ser cada vez mais a
aposta numa actuação propo-
sitiva. As acções voluntariosas,
elaboradas utopicamente e
sobretudo descontextualiza-
das da situação política, eco-
nómica, social e cultural podem
conduzir a uma descrença e
ausência de resultados.»

Marília Azevedo, 
coordenadora do SPM

«Este é o paradoxo da perfor-
matividade competitiva: os
professores nunca trabalha-
ram tanto para ver tão poucos
resultados do seu trabalho.»

«As escolas precisam de paz
para realizar a sua missão prin-
cipal: desenvolver as aprendi-
zagens e criar espaços de
bem-estar e felicidade para
aqueles que nela trabalham e
estudam. Para que isso acon-
teça, o cerne de toda a acção
pública deve estar no desen-
volvimento da democracia,
enquanto argumentação públi-
ca e capacidade para reforçar
a participação de todos».

«Os professores precisam de
sentir que a sociedade e os
poderes públicos confiam na

sua acção. Nos últimos trinta
anos assistiu-se a uma perda
sistemática de confiança no
trabalho dos professores. A
resposta encontrada pelos
governos foi no sentido de
implementar um conjunto de
medidas, todas elas centradas
em torno do conceito de
accountability: relatórios atrás
de relatórios, justificações
atrás de justificações, ava-
liações atrás de avaliações.»

«As escolas precisam de mais
autonomia e, sobretudo, de
efectiva autonomia. Ou seja,

as escolas necessitam que as
deixem trabalhar.»

António Teodoro, 
conferencista

«O que ando eu a fazer com
tudo aquilo que foi conquista-
do? Por que se lamenta a mi-
nha geração se insistimos em
ser vítimas e ainda por cima
sem voz. Por que insistimos
em voltar atrás, ao tempo em
que só havia deveres? Isso,
sim, é  precariedade.»

Adriana Guerreiro, 
dirigente do SPM

ética e moralmente responsá-
veis e proactivos.

– Escrever o guião da edu-
cação com a participação
indispensável dos professores.

– Definir o papel do profes-
sor e libertá-lo das tarefas
excessivas que lhe são atribuí-
das.

– Banir a concepção tecno-
crática do trabalho docente.

– Quebrar o isolamento do
professor e o “sofrer sozinho na
sua sala de aula”. 

– Aliviar do professor de
todas as pressões sociais para
que resolva os problemas que
recaem na escola (a escola faz
parte da aldeia, mas não é só a
escola).

– Criar uma rede de serviços
de apoio à escola.

– Promover a cultura demo-
crática nas escolas.

– Banir uma administração
do sistema educativo burocra-
tizante.

– Proporcionar uma efectiva
comunicação entre os mem-
bros da comunidade educativa.

– Deter a contínua amplia-
ção das funções encomenda-
das à escola e aos docentes.

– Rentabilizar a actuação
dos docentes, como alguém
que fora da sala de aula pensa
o trabalho na sala de aula, eli-
minando uma série de tarefas
que não fazem qualquer senti-
do e evitando a repetição das
mesmas tarefas e procedimen-
tos por vários docentes.

– Acautelar o professor dos
modismos, dos “pacotes peda-
gógicos” como única solução
para os problemas da edu-
cação. 

– Valorizar o professor pelo

trabalho e pela actividade
humana, que depende do res-
gatar o querer (desejo e neces-
sidade) e o poder (saber e ter)
do professor.

– Retomar da confiança no
trabalho dos professores com
o fim de medidas implementa-
das em torno dos conceitos de
accountability (prestação de
contas) e da performatividade
(obsessão pelos resultados):
relatórios atrás de relatórios,
justificações atrás de justifi-
cações, avaliações atrás de
avaliações.

– Perspectivar a educação
de uma perspectiva humanista
em detrimento da perspectiva
economicista.

– Excluir as políticas de mer-
cantilização.

– Instituir mecanismos de
prestação de contas e de ava-

liação dominantemente forma-
tivos, a par de difusão de boas
práticas.

– Criar um ambiente global
de confiança, de valorização do
trabalho desenvolvido, de coo-
peração e de criação de equi-
pas educativas de reforço das
formas de trabalho colegial.

– Respeitar e fazer respeitar
a autoridade dos professores.

– Emitir sinais de natureza
simbólica pelos poderes públi-
cos, direcções das escolas e
sindicatos.

– Dotar a escola de mais
meios face às novas responsa-
bilidades que lhes são exigidas.

– Tornar eficaz a adminis-
tração da educação com novos
protagonistas e novas estrutu-
ras mais simples e competen-
tes.

– Instaurar um outro modelo

de governo, que repolitize o
debate educativo e despartida-
rize as estruturas administrati-
vas.

– Corresponder a uma repo-
litização do debate, uma des-
partidarização das estruturas
administrativas, consideradas
como “coutadas”  pelo(s) parti-
do(s) que está(ão) no governo.

– Instituir a ética republicana
de concurso público, de valori-
zação dos lugares de adminis-
tração, constantemente subal-
ternizados pelos imensos
gabinetes de assessores. 

– Tomar decisões não com
base nas “evidências” geradas
pelos inquéritos internacionais
e outros dados estatísticos,
mas decisões assentes em
escolhas sociais e eminente-
mente políticas.

Nível de acção sindical
O papel do sindicalismo
docente

– Desenvolver a acção do
Sindicato dos Professores da
Madeira, assente fundamental-
mente, em dois objectivos ine-
quívocos e indissociáveis: a
defesa dos interesses sociais e
profissionais dos educadores e
dos professores e a equidade
democrática da Escola e do
Sistema Educativo, na lógica
daquilo que, um dia, defendeu
John Dewey. «Alguns (…) têm a
ideia de que o único objectivo
de um sindicato de professores
é proteger os seus salários.
(…). Não vejo porque não deve-
riam os trabalhadores ter uma
organização que assegure um

nível de vida decente.». Para
logo acrescentar que os sindi-
catos estiveram na vanguarda
de todos os movimentos con-
cebidos para melhorar a edu-
cação pública e na defesa e
introdução de princípios e ide-
ais progressistas nas escolas
frequentadas pela maioria das
crianças e dos jovens.

– Continuar a incrementar
uma acção que prossiga um
sindicalismo que: agende; ela-
bore propostas; tenha uma
visão estratégica da evolução
da sociedade e do mundo; seja
insubmisso perante as fatalida-
des e inevitabilidades; se sinta
desafiado pelas novas realida-
des no sentido de encontrar
respostas adequadas; coope-

re, convirja e se articule com
outros movimentos sociais,
buscando plataformas comuns
de acção; aposte na criação de
espaços de participação,
debate e intervenção internas;
encontre novas formas de
intervir e unir esforços, inves-
tindo na descentralização; utili-
ze análises e estudos para co-
nhecer de forma mais rigorosa
a realidade; lute por políticas
activas em prol dos docentes
desempregados ou precários;
desenvolva estratégias globais
e comuns de classe, através de
um movimento sindical proacti-
vo e propositivo; aja, conscien-
temente, em função dos cons-
trangimentos cívicos e de-
mocráticos vividos nesta

Região, do papel e da respon-
sabil idade acrescida do
Sindicato dos Professores da
Madeira neste contexto, não
devendo nunca a acção sindi-
cal fechar as portas ao diálogo
e à negociação institucional,
mas ser firme na defesa coe-
rente e consequente de princí-
pios estruturais.

Caderno reivindicativo
(grandes temas)

– Defesa da escola pública e
democrática.

– Desemprego e precarie-

dade docente.
– Estatuto da carreira do-

cente e condições de trabalho.
– Regime de avaliação de

desempenho.
– Valorização e qualificação

da docência.
– Horários de trabalho.
– Recuperação do tempo de

serviço congelado.
– Desbloqueamento do

acesso ao 6.º escalão.
– Retroactividade de venci-

mentos.
– Ensino superior público de

qualidade.

www.facebook.com/SPMadeira
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tarefa árdua que é ser profes-
sor, recordando que, antes do
25 de Abril, havia até um clima
de medo, mais do que mero
respeito. “Agora passou do 8
para o 88, quase que é o aluno
que dá pancada no professor”,
apontou, recordando que, na
realidade, os castigos antes
eram demasiado severos, mas

que agora não há respeito nem
dos pais nem dos alunos. (…)
Após o 25 de Abril, o papel do
professor foi desvalorizado.
(…) Muitas colegas falavam
com desejo da aposentação,
devido à desvalorização da
profissão, e referiu que se dá
muita responsabilidade às
escolas, pouca atenção aos

professores e que os pais
devem ser sempre os “primei-
ros educadores”.»

«Desautorizados, tr istes,
deprimidos, à mercê de uma
crescente indisciplina».

«Quem está dentro do siste-
ma, sabe que o ensino para

todos é uma falácia, sabe que
a autoridade dos professores
anda pelas ruas da amargura.
Os alunos não vêem sentido
na escola, os pais não valori-
zam essa mesma escola e
muitas vezes até arruínam o
trabalho dos professores.»

«Na Madeira, o principal pro-

blema das escolas é já a indis-
ciplina. Um problema que não
tem resposta num eficaz esta-
tuto disciplinar dos alunos e
que cresce à medida que os
professores são desautoriza-
dos, nomeadamente pela tute-
la. A secretaria da Educação
repreende professores à frente
de pais e alunos».

«Uma democracia mais directa
é vital para o futuro da socie-
dade e da escola. Com a parti-
cipação e responsabilização
de todos.»

Pedro Sousa, 
delegado ao congresso

«Temos de lutar e deixar este
estado de apatia. (…) O guião
para a educação está a ser
escrito sem a participação dos
professores e dos educado-
res. Estão a reduzir-nos à qua-
lidade que simples executores
de projectos alheios.»

Virgílio Freitas,
delegado ao congresso

«São tempos em que a ética
não pode continuar obscureci-
da pela estética. Tempos em
que a reflexão precisa mais da
acção.»

«A educação e a profissão
docente estão expostas a for-
tes tensões: entre o que são e
o que deveriam ser, entre o
que existe e o que deveria
existir, por razões de justiça,
equidade e democracia.»

«Numa sociedade plural e
democrática, a questão ética
não se projecta – necessária e
afortunadamente – num mun-
do de certezas, senão de dúvi-
das, de reflexão e diálogos, de
conflitos, entre valores e inte-
resses nem sempre coinciden-
tes.»

«A ética é uma dimensão
transversal, vertebradora das
práticas docentes-discentes,
coadjuvante à qualidade da
educação e do valor que esta
dever ter na formação integral,

crít ica e responsável dos
cidadãos.»

José António Caride Gómez,
conferencista

«Falar de ética na escola é falar
da ética da escola. A ética não
é algo exterior que se venha
acrescentar à escola ou à acti-
vidade profissional docente.»

«Qual é o carácter e a autori-
dade (ethos) da escola e da
profissão docente? Qual é o
bem de referência da profissão
docente? É a educação, mas o

que é que isto significa? É um
bem comum global, um direito
humano básico que potencia o
acesso a outros direitos. A
educação é um bem de opor-
tunidade e de desenvolvimen-
to das pessoas.»

«O que tem a escola que
outros contextos educativos
não têm é a presença física e
humana daquela que ensina,
do professor. Na essência da
nossa profissão está a relação
humana. Somos profissionais
da relação, somos agentes de

Escola enquanto 
comunidade de
aprendizagem

– Conceber uma escola
integrada, que se baseie na
actuação conjunta de todos os
elementos da comunidade
educativa, sem nenhum tipo de
exclusão e com a intenção de
dar resposta às necessidades
educativas de todos os alunos.

– Fomentar uma escola par-
ticipativa, porque a aprendiza-
gem depende cada vez menos
do que ocorre na sala de aula e
cada vez mais da correlação do
que ocorre dentro da sala de
aula e no exterior.

– Criar uma escola perma-
nente, porque na sociedade
actual recebemos constante-
mente de todo o lado e em
qualquer idade, muita infor-
mação cuja selecção e proces-
samento requer uma formação
contínua.

Autonomia

– Dotar as escolas de mais e
efectiva autonomia, através da
proposta de contratos de auto-
nomia e de novos domínios de
exercício de autonomia. As
escolas necessitam que as dei-
xem trabalhar, sem que se pro-
cure regular ao ínfimo porme-
nor todos os aspectos da vida
escolar.

– Eliminar a organização do
saber através de um currículo
disciplinar instrucionista, com
disciplinas esquartejadas, mui-

tas vezes direccionadas para a
realização de exames.

– Banir um currículo obriga-
tório sobrecarregado de conte-
údos.

– Criar flexibilização nos
currículos, por forma a que o
ensino seja realmente para
todos, não só no acesso à
escola, mas também no suces-
so.

– Criar condições ao profes-
sor para a  auto-produção, para
a sua autoria, para a sua auto-
nomia.

Ética

– Construir-se a ética no
quotidiano, na sala de aula (não
no Ministério de Educação ou
nas corporações), sendo parte
de um contínuo de atitudes e
comportamentos que se reflec-
te não só no que fazemos
enquanto professores, mas
também o que somos enquan-
to tal.

– Sustentar o  fazer ético
num ideal de conduta humana,
um ideal aberto e construído,
que não está feito agora e para
sempre, que está amparado
por elementos intelectuais e
afectivos, a razão e a emoção,
mas que adquirem sempre um
sentido contextual, num deter-
minado tempo e espaço, aten-
dendo a valores que queremos
e devem ter uma certa perdura-
bilidade: justiça, igualdade,
solidariedade, tolerância, res-
peito, paz, entre outros.

– Conferir à ética um papel

cimeiro nos planos de for-
mação dos professores.

– Imputar à ética uma
dimensão transversal, reflexo
de práticas docentes, coadju-
vante da qualidade da edu-
cação

– Converter a gestão e lide-
rança das escolas numa tarefa
essencialmente cívica, de uma
vivência ética feita em comum,
que vai muito mais além dos
aspectos organizativos e admi-
nistrativos.

– Reconhecer a ética como
socialmente libertadora de
muitas das amarras que atra-
palham a humanidade, num
tempo em que a política está
desvirtuada pelas forças da
economia, pelos mercados
financeiros e é necessário res-
tabelecer os direitos humanos
para definir um rumo que quei-
ra ser verdadeiramente trans-
formador: a construção de uma
cartografia civilizacional alter-
nativa à que caracteriza o nos-
so modo convencional de pen-
sar, de actuar de desenvol-
vermo-nos.

– Afirmar a educação como
um compromisso ético, tarefa
constante, de trabalho criativo
que nos obriga a reflectir sobre
as finalidades da educação
neste tempo difícil em que nos
coube ser educadores.

– Assegurar uma ética de
responsabilidade, de proximi-
dade humana, que possa ser
assumida individual e colecti-
vamente como exigência de
vida com e para os outros.

– Identificar a dimensão éti-

ca que atribui aos professores
o protagonismo de fomentar
uma escola baseada na supe-
ração das desigualdades, na
promoção do espírito de jus-
tiça, no respeito pela diversida-
de, no desenvolvimento da
compreensão, da crítica e da
análise, em contraponto com o
individualismo, a obsessão
pela eficiência e pela competi-
tividade e o elitismo. 

– Assumir como principal
desafio ético da profissionali-
dade o “bem” de referência da
profissão docente: a educação.
A ética é entendida como a
capacidade de visar o bem,
vivendo com e para os outros
em instituições justas. Neste
sentido  os professores assu-
mem o “bem” educação como
um bem comum global, um
direito humano básico funda-
mental porque potencia o
acesso a outros direitos.

– Exprimir a exigência ética
profissional acrescida aos
docentes, como profissionais e
agentes da relação humana
(essência da profissão), a quem
se pede que dêem testemunho
e o exemplo daquilo que ensi-
nam: a educação. 

– Explanar o dever ético da
escola na forma como se inse-
re e articula com outras organi-
zações e redes sociais, com a
comunidade. Criação de pata-
mares de ligação entre a peda-
gogia escolar e a pedagogia
social, não podendo a escola
ficar indiferente às questões e
contextos sociais.

– Interpretar os desafios da

profissão, da profissionalidade
e da escola através da ética da
hospitalidade: da capacidade
de acolhimento (capacidade de
estabelecer laços significati-
vos, de acolher e ser tocado
pelo destino do outro), da res-
ponsabilidade (cultura de res-
ponsabilidade relacional, de
responder perante o outro), da
bondade (executar as tarefas
correctas do ponto de vista
técnico, pondo o “sopro de
bem” que faz a diferença, com
sentido de excelência). Não ser
o melhor do mundo mas o me-
lhor para o mundo.

– Acreditar no postulado da
educabilidade.

– Assimilar a ética como
vigilância crítica face ao tipo de
paradigmas, de padrões de
conduta profissional e organi-
zacional da escola.

– Promover o respeito por
tudo o que nos antecedeu,
pelos valores herdados, testa-
dos através de uma escolha em
liberdade, num compromisso
ético conhecido como a res-
ponsabilidade do herdeiro.

– Relacionar-se com os
outros numa cultura de paz,
através de uma exigência ética
de relacionamento que impli-
que saber conviver, partilhar,
dialogar, cooperar e ajudar
mutuamente.

– Pautar o relacionamento
em contextos institucionais por
regras de justiça, de equidade
e de comparabilidade.

– Assumir a responsabilida-
de de, enquanto docentes,
aceitar-se a si mesmo como

Nível de acção escolar, organizacional 
e institucional



SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA

07Abr / Mai / Jun 2011

«O professor está só na sala de
aula e enredado numa teia
legislativa, onde impera uma
grande carga burocrática que
o desvia do que é essencial,
que é o trabalho pedagógico
com os alunos.»

«Paulo Cafôfo, salienta, a pro-
pósito, que na sociedade do

conhecimento e da tecnologia,
o que sobra para a escola é
aquilo que é “mau”. Ou seja, o
sacrifício, o esforço, a parte
árdua do empenho.»

“Dentro deste pacote do papel
de educar cabe a questão da
instrução, mas também tudo o
resto: guardar, entreter, aju-

dar, criar, dar apoio psicológi-
co, ser médico, ser enfermeiro,
ser, inclusivamente, pai e
mãe”. (Adelaide Ribeiro)

«Virgílio Freitas, professor do
1º Ciclo, diz que se passou
para a escola novas e múlti-
plas competências, mas sem
que fossem reforçados os

meios. (…) O professor conti-
nua só, num trabalho que
deveria ser de equipa.»

“Há uma incongruência entre
aquilo que se espera da esco-
la, que é o ensino para todos,
e aquilo que se consegue fazer
e os meios que estão disponí-
veis.” (Virgílio Freitas)

“O guião da educação é escri-
to sem os professores”.
(Virgílio Freitas)

«[Os professores] esbarram,
cada vez mais, em tarefas
burocráticas, em cargas horá-
rias elevadas e em reuniões
que não servem para nada.
Para ‘ajudar’, as famílias parti-

condição humana.»

«A profissionalidade é o ethos,
a autoridade, a identidade. O
profissionalismo é a forma
como exercemos essa profis-
sionalidade. O profissionalis-
mo deve estar subordinado à
profissionalidade, à função
específica que está em
referência. Não é possível
reduzir o desempenho do pro-
fessor a uma dimensão técnica
e instrumental.»

Isabel Baptista, 
conferencista

«Estamos a atravessar um ver-
dadeiro tsunami, e que a maio-
ria de nós professores se sen-
te arrastada e a afogar-se em
desânimo, incompreensão, em
burocracias, em excesso de
trabalho, em falta de reconhe-
cimento e respeito da socieda-
de em geral.»

Maria Dalila Jarimba, 
delegada ao congresso

«As mudanças só podem
acontecer quando as pessoas
são formadas e são conscien-
tes. (…) Antes de formar tra-

balhadores competentes, a
escola tem de formar pesso-
as.»

Luís Vasconcelos, 
delegado ao congresso

«O caminho passa, inevitavel-
mente, em conceder à criança
o papel principal no seu pro-
cesso de aprendizagem.»

Adelaide Ribeiro, 
delegada ao congresso

«Somos vistos mais como pro-
fissionais do ensinar do que do
aprender. No processo de

ensino aprendizagem não
importa discutir se é mais
importante o aluno ou o pro-
fessor. Há simplesmente pes-
soas que aprendem em con-
junto.»

Fernando Correia, 
delegado ao congresso

«Grande parte da pessoa é o
professor e grande parte do
professor é a pessoa.»

«Ainda se confunde muito
autoridade com autoritarismo.
Uma autoridade antes de mais

fundada numa autorização.
Autoridade é a capacidade de
se fazer autorizado pelo outro.
Nada tem a ver com autorita-
rismo. É um acto de humilda-
de. Você bate na porta do
outro e pergunta “posso
entrar?”, “podemos interagir?”
Autoridade é a capacidade de
fazer o outro autor.»

«Os modismos. Cada hora é
um pacote pedagógico que
chega que vai resolver os pro-
blemas da educação. Muito
complicado.»

modelos, na sua atitude, na sua
presença, na sua autoridade
pedagógica.

– Aceitar a possibilidade do
fracasso do trabalho pedagógi-
co, o que implica a aceitação
ética da necessidade de
paciência, persistência e cora-
gem e nunca de conformismo,
de desistência ou de negligên-
cia.

– Dever ético de assumir
obrigatoriamente a autoridade,
para o que é necessário que a
administração educativa e a
sociedade criem condições

para que ela se efective.
– Fomentar uma cultura de

participação através de toma-
das de decisão partilhadas e
colegiais, numa atitude de res-
ponsabilidade e cooperação.

– Assumir o compromisso
ético no plano curricular do
docente não se conformar com
o papel de consumidor passivo
de prescrições curriculares,
abdicando de tomar decisão.

– Assumir a exigência ética
da formação profissional como
compromisso para consigo
mesmo, para com os alunos e

também para com os colegas
de profissão.

Indisciplina

– Renunciar formas de
pressão para resolver a indisci-
plina, através da avaliação, da
competição (lógica dos exa-
mes), da repetência, da humi-
lhação e do uso de medicação.

– Reconhecer que a indisci-
plina é hoje um problema real,
porque a nossa escola se uni-
versalizou e se tornou muito
mais ambiciosa e o ser profes-

sor hoje é muito mais difícil por-
que nós exigimos mais de nós
mesmos.

– Tomar consciência de que
a disciplina relaciona-se com a
organização do trabalho peda-
gógico e do trabalho sobre o
conhecimento.

– Compreender que a disci-
plina, as normas e os limites em
educação não estão dissocia-
dos do trabalho cultural que
realizamos enquanto professo-
res (não é possível separar o
ensinar a saber do ensinar a
comportar-se).

– Entender que as questões
da indisciplina dizem respeito a
todos os alunos e não só aos
que apresentam comporta-
mentos inadequados.

– Assimilar que os limites
em educação e a disciplina não
correspondem a uma perspec-
tiva autoritária, não devendo
confundir-se autoridade com
autoritarismo.

– A relação na sala de aula
entre professor e aluno é sem-
pre assimétrica, sendo o pro-
fessor detentor da autoridade e
quem determina e tem cons-

É sempre importante sair de um congresso com ideias para dar passos concretos e fazermos aquilo que dizemos ser preciso fazer
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cipam cada vez menos na
escola, agora transformada
em depósito de crianças e
jovens, naquela que é mais
uma valência que foi imposta a
uma escola sem meios.»

“E o governo também partiu
do princípio de que quanto
mais tempo o menino estives-

se na escola, mais amadure-
cia, como se fosse o vinho do
Porto”. (Virgílio Freitas)

«Indisciplina que impede o
professor de exercer as suas
funções, porque existe um blo-
queio e uma obstaculização
por parte dos alunos ao traba-
lho do professor. “Só entrando

dentro de uma sala de aula,
com 25 ou mais alunos, todos
diferentes, com interesses
diversificados, sem verem
nenhum sentido na escola, é
possível perceber a dificulda-
de de um professor para cum-
prir o que tem planificado. Há
um desafio claro à autoridade
do professor”.» (Paulo Cafôfo)

“Os assessores do secretário
telefonam para a escola e dão
um puxão de orelhas ao pro-
fessor, tendo ao seu lado o
aluno e o pai. Que autoridade
tem aquele professor depois
dentro da sala de aula?” (Paulo
Cafôfo)

«Todas estas questões pode-

riam, realmente, levar a um
maior número de queixas por
parte dos docentes. E se isso
não acontece com grande fre-
quência é “porque a democra-
cia nas escolas não funciona”.
Paulo Cafôfo fala de pressão e
medo para que as pessoas
não denunciem, nomeada-
mente os casos de indisciplina

«”Dê um jeito na minha filha.
Eu já não mais posso com ela”.
Em Portugal não têm esse pro-
blema [risos na plateia], mas
no Brasil é muito sério. Se ela,
a mãe, não pode com dois ou
três, como é que eu vou poder
com trinta?»

«Cuidar do professor é criar as
condições para a sua autono-
mia.»

«É importante o professor ter a
compreensão do processo de
aprendizagem do aluno.»

Celso Vasconcellos, 
conferencista

«Nunca tinha pensado sobre a
questão colocada de como os
alunos aprendem. Obrigado
por essa inquietação.»

Manuel Menezes Franco, 
dirigente do SPM

«Professor e alunos deveriam
ser os maiores aliados. Não
estão em campos opostos.»

Celso Vasconcellos, 
conferencista

«Nós não temos de deixar de
ser professores [ensinar] para
trabalhar as áreas dos afectos,
das emoções, da relação, da
ética. Nós trabalhamos isso
exactamente porque somos
professores [ensinamos].»

«A questão da disciplina, das
normas e dos limites não está
dissociada do trabalho cultural
[ensino] que nós realizamos
enquanto professores.»

«A questão dos limites e da
disciplina não corresponde

exactamente a uma perspecti-
va educativa autoritária. A
questão importante é saber
que limites e que disciplina.
Recuso toda a concepção de
disciplina que é própria do
paradigma da instrução. A dis-
ciplina autoritária é inadequa-
da com as necessidades e
exigências do tempo em que
vivemos numa sociedade
democrática.»

«Saber como o poder do pro-
fessor não serve para domes-
ticar os seus alunos mas serve,

pelo contrário, para os empo-
derar. Para que cada um se
construa num ser humano
mais interessante e capaz.»

«Não defendo a teoria do pro-
fessor Indiana Jones, que está
à beira do abismo, lança o chi-
cote e salva-se. Tem sempre
uma solução para tudo e os
finais são sempre felizes.»

Rui Trindade, 
conferencista

«Nós assistimos, nos últimos
anos, a uma corrida quase

ciência do que fazer, mas tal
não significa que não seja uma
relação menos humana.

– Apreender que o poder do
professor não pode servir para
“domesticar” os seus alunos,
mas pelo contrário, para os
“empoderar”, para que cada
um se revele na sua humanida-
de, que cada um se construa
como um ser humano mais
interessante, mais capaz, mais
solidário e mais informado.

– Criar uma nova con-
cepção e transformação da
sala de aula.

– Partilhar e incentivar uma
participação dos alunos na
definição das regras da sala de
aula, na sua implementação, de
modo a que compreendam o
seu sentido.

– Ter consciência que o
desejo enquanto professor tem
de ter em conta os desejos dos
alunos, o meio de onde são
provenientes, o facto de serem
seres pensantes, “portadores
de mundo”, de vivências, hábi-
tos e experiências de relação
que não podem ser ignoradas.

– Encontrar um compromis-
so mínimo, onde a partir da
gestão da disciplina, da gestão
das normas e das regras pos-
sam os professores encontrar
espaços onde seja possível
prosseguir o seu trabalho edu-
cativo.

– Reconhecer que a indisci-
plina não é um fenómeno
homogéneo e de que existem
diversos tipos de indisciplina
que exigem respostas diferen-
tes: a perturbação do bom fun-
cionamento da sala de aula; a
violência entre pares (bullying);
o pôr em causa a autoridade do
professor, a provocação cons-
tante, o insulto e a tentativa de

agressão. 
– Aprender a diagnosticar

em conjunto a realidade dos
problemas da indisciplina, defi-
nir objectivos de intervenção
muito claros e avaliar de forma
rigorosa o impacto das medi-
das promovidas.

– Consciencializar para
quando não se conseguir resol-
ver um problema de indiscipli-
na, ter como finalidade minimi-
zá-lo de modo a que não se
afirme com toda a ferocidade.

– Valorizar os sucessos
obtidos, ainda que não se
obtenha todo o sucesso.

– Esbater a ideia de que a
aprendizagem dispensa uma
atitude favorável, trabalho, dis-
ciplina e até sacrifício pessoal.

– Emanar sinais da tutela e
dos órgãos de direcção das
escolas no sentido dos valores
estruturantes como o trabalho,
a responsabilidade e a discipli-
na.

– Ter em conta na indiscipli-
na outras variáveis além do alu-
no: as estratégias aplicadas, o
modo de relacionamento, a
exequibilidade das exigências
realizadas.

– Irradiar a ideia de que a
violência é criada na escola. A
violência vem com os alunos e
tem origem nos desequilíbrios,
nos problemas, nos exemplos,
nas imagens e nas referências
que são construídas desde
muito cedo.

– Construir uma autoridade
baseada em valores, em diálo-
gos, em consensos e nunca em
imposições.

Avaliação

– Repudiar uma avaliação
excludente.

– Imputar ao Estado uma
maior necessidade de investi-
mento na avaliação pedagógi-
ca na sala de aula, em detri-
mento das avaliações externas
e estatísticas, típica do sistema
predominante de prestação de
contas e eficiência.

– Melhorar o domínio con-
ceptual da avaliação, de modo
a que os professores nas suas
práticas desenvolvam a ava-
liação formativa.

– Cumprir a ênfase estipula-
da na avaliação formativa e na
decisão quanto à decisão final
de avaliação dos alunos ser
realizada no final de ciclo.

– Assumir como prioridade
a formação constante, bem
como acção persistente e
reflectida sobre as práticas
pedagógicas e organização do
processo de avaliação.

– Implementar a chamada
agenda social da avaliação:
perspectiva de uma avaliação
de maior proximidade, de uma
avaliação assumidamente sub-
jectiva (não confundir dados
objectivos com avaliação
objectiva, como se a credibili-
dade residisse nos números de
uma folha de excel), mais orien-
tada para a melhoria do que
para a prestação de contas. 

– Tomar consciência da
impossibilidade de estandardi-
zar a avaliação, limitada pelos
contextos, que por esse facto e
utilizando o mesmo tipo de ins-
trumentos, pode produzir
resultados completamente
diferentes.

– Denunciar da ideia de que
a avaliação é a forma de reso-
lução dos problemas do siste-
ma educativo. Ela será boa ou
má conforme a utilização que
dela se fizer e da avaliação que

os avaliadores e avaliados
façam dessa mesma avaliação.

– Assumir como critérios
fundamentais da avaliação: o
rigor, a exequibilidade, o con-
senso e a negociação, a trans-
parência.

– Desburocratizar a ava-
liação, banalizada e tida como
um processo meramente técni-
co.

– Denunciar que a avaliação
de desempenho docente quan-
do indexada à progressão na
carreira e a uma visão distan-
ciada do seu âmago, que é o
discernimento da qualidade, o
desenvolvimento da profissio-
nalidade, da natureza formati-
va, origina entendimentos de
ameaça à carreira dos docen-
tes.

– Entender que a avaliação
pode contribuir para criar
novas formas de analisar e deli-
near o desempenho docente,
desde que tenha significado e
os avaliados se identifiquem
com o sistema de avaliação.

– Estimular uma avaliação
de desempenho afastada da
lógica de controlo institucional,
mais relacionada com produtos
do que com processos, com
dinâmicas, com inter-relações,
com interacções e cumplicida-
des.

– Incentivar os professores
enquanto avaliadores, de terem
de se armar do ponto de vista
cultural, técnico, intelectual e
relacional.

– Compreender a avaliação
de desempenho de professo-
res como um tempo de coope-
ração na análise de um percur-
so, de construção conjunta de
um caminho e de tempo de
partilha com os outros de um
estado de trabalho.

– Entender a avaliação
como um instrumento, uma
oportunidade da escola se ler,
se conhecer a si mesma, se
reconhecer nas suas dificulda-
des, nos seus recursos e nas
linguagens já conquistadas.

– Distinguir entre classifi-
cação e avaliação. A classifi-
cação sendo inevitável pres-
supõe uma série de tarefas que
vão fornecer indicações à clas-
sificação, mas nunca à ava-
liação formativa. Esta é um ele-
mento regulador do processo e
nunca um meio de atribuir clas-
sificações.

– Irradiar as duas dimen-
sões associadas à avaliação
docente: a desconfiança face
aos professores e a burocracia
que tudo invade, numa estraté-
gia deliberada que descentra a
escola do seu núcleo principal:
a pedagogia, a educação
democrática, o ensinar e o
aprender.

– Rejeitar modelos de ava-
liação burocrática e economi-
cista com intenções claras de
controlar a progressão dos
docentes na carreira e garantir
a diferenciação através de
mecanismos administrativos.

– Defender a lógica de uma
avaliação de desempenho
orientada para o aperfeiçoa-
mento da actividade docente,
com um carácter formativo,
que se articule de modo inequí-
voco com a formação contínua,
como forma de ajudar e orien-
tar os docentes para a melhoria
do seu desempenho profissio-
nal, constituindo-se essencial-
mente num acto reflexivo que
permita reinvestir na reformu-
lação do trabalho docente.
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e violência.»

«Vejo os professores com um
sentimento de angústia muito
forte, com uma desmotivação
acentuada, marcados pelo
fatalismo, pela incerteza, pela
angústia do toque de entrada e
de ter que enfrentar alunos
com os quais não sabem lidar,

alunos que têm um desdém
pela sua disciplina”, refere,
acrescentando que “são pro-
fessores tristes ou tristes pro-
fessores”.» (Paulo Cafôfo)

“Com os objectivos meramen-
te economicistas denegriu-se
a imagem social do professor,
burocratizaram-se e funciona-

lizaram-se as tarefas do pro-
fessor”, tendo sido retirado o
tempo essencial para o traba-
lho pedagógico. “Adulterou-se
por completo o papel do
docente, pelo que, hoje, os
professores vivem tempos de
incerteza quanto à sua verda-
deira função”. (Margarida
Fazendeiro)

O caminho passa por “uma
reconciliação entre a escola e
a sociedade”. (Dina Gomes)

“Para a escola funcionar e ver
realizadas todas as suas
funções e objectivos, tem que
funcionar em conjunto com a
colaboração das famílias e ins-
tituições.” (Dina Gomes)

“É esta perda de certezas a
que assistimos (e para a qual
participamos também), ao
nível polít ico, económico,
social e no plano das relações
afectivas, que nos leva a rea-
nalisar o sentido da profissão
docente” (Jesus Maria Sousa)

“A indefinição que grassa nas

desenfreada à avaliação
[accountability: prestação de
contas], um domínio do co-
nhecimento. Em todo o mun-
do, não é só em Portugal. Uns
dirão por razões da globali-
zação, a economia e a política
neoliberal, outros dirão que
por razões de cidadania, de
afirmação da sociedade
perante aquilo que considera
serem os seus direitos à infor-
mação e à transparência. (…)
Mas não há uma preparação
tanto dos avaliadores como
dos avaliados, bem como dos

outros intervenientes nos pro-
cessos de avaliação.»

«Todos temos um instinto de
avaliação tácito.»

«É muito difícil organizar o pro-
cesso de ensino e de avaliação
e isso exige uma acção persis-
tente, exige uma formação ao
longo da vida e, sobretudo,
uma acção reflectida sobre as
realidades pedagógicas com
que nos confrontamos na sala
de aula.»

«A avaliação não é uma ciência
exacta e objectiva. Não pode-
mos confundir dados objecti-
vos e a suposta objectividade
da avaliação. (…) A subjectivi-
dade vem da experiência que
as pessoas têm na área [neste
caso, da formação e da peda-
gogia] e o conhecimento que
temos naquela matéria. Não
podemos pedir à avaliação
uma coisa que não nos pode
dar. (…) As ciências sociais,
onde a avaliação se inclui,
contrapõem à verdade a credi-
bilidade, a plausibilidade.»

«O que ajuda a garantir alguma
equidade ainda são as ava-
liações externas, que tentam
garantir alguma equidade e
estandardização que permita
ver tendências sobre o que os
alunos sabem e são capazes
de aprender.»

«Garantir a fiabilidade e valida-
de da avaliação dos professo-
res e dos alunos. Mesmo em
provas externas, mesmo em
países com uma tecnologia
avançada de avaliação.»

«A avaliação em si mesma não
resolve problema nenhum do
sistema educativo. Vai tudo
depender da utilização que os
avaliados e os avaliadores
façam dessa mesma ava-
liação. A avaliação não é em
sim mesma uma coisa boa
nem é em si mesma uma coisa
má. Será boa ou má conforme
a inteligência da utilização.»

«Quando estamos a avaliar
estamos a ajudar os alunos a
aprender. E a classificação
existe e não podemos fugir

– Refundar a escola que
herdamos, partindo do que
temos para a transformar.
Através de iniciativas, de
decisões aparentemente limita-
das mas com grande alcance,
utilizando como estratégia as
boas práticas implementadas
em muitas escolas e fazendo
uso do poder que os professo-
res detêm.

–  Assumir a função social
do professor: propiciar a apro-
priação crítica, criativa, signifi-
cativa e duradoura dos saberes
necessários (proposta curricu-
lar) por parte de todos os alu-
nos.

– Promover o papel da
escola: formar o educando
como pessoa capaz de pensar,
de estudar, de dirigir ou de con-
trolar quem dirige.

– Construir um professor,
como um interlocutor qualifica-
do, que pensa, mas que pensa
não a partir dos processos,
nem dos produtos, mas a partir
das relações que consegue
estabelecer e criar na sua sala
de aula.

– Encetar mudanças quali-
tativas a partir das práticas e
das relações pedagógicas em
contexto e trabalhos de equi-
pas, numa lógica de distancia-
mento das grandes reformas
ou mudanças em círculos
fechados que levam em geral a
mais do mesmo.

– Actuar e ser professor de
um modo e num tempo que
não admite indiferenças, hesi-
tações ou demissões. Tempos
em que a reflexão precisa da
acção. Há que posicionar-se,
há que tomar posição para que

outros não a tomem por nós.
– Transformar a verdade

incómoda na incomodidade da
verdade para que os professo-
res se afirmem radicalmente.
Uma afirmação indispensável
num tempo histórico de uma
escola de incertezas, ou ainda
pior, de certezas enganadoras
que contêm armadilhas.

– Sair do fosso e da dicoto-
mia entre a performance e a
pedagogia, entre o desempe-
nho individual do mercado de
trabalho e a educação, privile-
giando a excelência académica
e a sua relação com o desen-
volvimento de uma escola para
todos (tónica no ensino-apren-
dizagem).

– Esbater a ideia do fa-
lhanço da escola, veiculada
como evidência. A escola não é
uma ilha e se algo falhou foi a
sociedade, a política a econo-
mia.

– Contrariar o ambiente
social de cepticismo e de bana-
lização, bem como a con-
cepção de que os docentes
são os únicos responsáveis
pela qualidade da educação.

– Reconhecer-se e saber-se
no pessoal e no colectivo como
actores de uma história não
concluída, participantes na
tomada de decisões, na inter-
pretação dos desequilíbrios
sócio-culturais, no fazer cívico
e na determinação dos estilos
de vida. Não basta o aprender
a ser, o aprender a saber, o
aprender a fazer, o aprender a
conviver nestes tempos de
incertezas.

– Chamar a educação a res-
tabelecer muitos significados

perdidos e aceitar desafios que
ampliem o seu protagonismo
no desenvolvimento humano. A
este protagonismo e a esta
educação estão convocados
todos os professores, com a
sua cultura profissional, o seu
saber docente, se realmente
queremos transformar e ir mui-
to mais além do que adaptar-
mo-nos.

– Participar activamente nas
escolas como uma responsabi-
lidade pessoal e institucional
em que têm um papel chave os
órgãos de gestão, desde que
respondam a uma vontade
democrática, mas também é
um direito e um dever em que

deve implicar-se toda a comu-
nidade educativa e muito parti-
cularmente os professores, que
devem decidir, participar e
tomar a iniciativa.

– Subordinar o profissiona-
lismo (a forma como exerce-
mos) à profissionalidade (a
autoridade, a identidade), à
função específica em referên-
cia. Quando se fala em profis-
sionalismo, devemos fazê-lo
tendo em conta a função espe-
cífica da docência, do significa-
do em ser professor, que não
pode ser reduzido a uma
dimensão e a um desempenho
técnico, instrumental e obser-
vável. Necessidade de reinven-

tar o terreno próprio de quem
trabalha em pedagogia.

– Reconhecer ao professor
o papel de ser condutor de sen-
tido, de ser agente de
mudança, de ser promotor de
fé antropológica numa socie-
dade extremamente desencan-
tada e céptica.

– Usar a zona de autonomia
relativa, espaço sempre possí-
vel de liberdade, de denúncia
ou de renúncia.

– Denunciar e renunciar a
incumbência atribuída aos pro-
fessores da exclusividade da
função educativa, face à inca-
pacidade da família em educar
os filhos.

Nível de acção individual e colectiva

Vivemos “tempos em que a reflexão precisa mais da acção”, salientou Caride Gómez
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escolas, desviando-a do
essencial da sua missão, está
a fazê-la colapsar”. (Jesus
Maria Sousa)

A desvalorização dos docen-
tes é “um facto inegável” e que
“acontece na medida exacta
da multiplicidade de funções
que lhe são agora cometidas”.

(Jesus Maria Sousa)

Não se vive numa sociedade
de facilitismos e é na escola
que os jovens devem “adquirir
hábitos de trabalho e discipli-
na”. (Jesus Maria Sousa)

«O SPM conhece bem essa
realidade [a indisciplina] nas

escolas, inclusive através dos
casos dos docentes desgasta-
dos com a erosão provocada
pela indisciplina estudantil
continuada e dos docentes
alvo de suspensão ou de aber-
tura de inquérito, que chegam
ao sindicato para apoio jurídi-
co».

Marília Azevedo, do SPM, refe-
re que as negociações sempre
dependeram do momento
político e agora dependem
também do ministério e da
secretaria das Finanças. 
“Se não houver grandes impli-
cações financeiras, as propos-
tas até são aceites. Quando há
finanças envolvidas, já não é a

mesma coisa”.

Marília Azevedo recorda que
os sindicatos não são organi-
zações estáticas e devem
adaptar-se aos tempos. E os
tempos exigem novas lutas,
porque os professores se
debatem com novos proble-
mas.

dela, e temos que ter tarefas
destinadas à classificação,
mas essas tarefas têm de ser
clarificadas logo de início e do
conhecimento dos alunos. A
avaliação formativa está ao
serviço de quem está a procu-
rar aprender e quem está a
procurar ensinar.»

Domingos Fernandes, 
conferencista

«O projecto de avaliação mais
ligado a uma racionalidade do
tipo reguladora, acompanha-
dora, propiciadora das toma-

das de decisão. Eu afasto-me
das lógicas de decisão de
entendimento da avaliação
como uma norma burocráti-
ca.»

Ariana Cosme, 
conferencista

«Pode-se ter muitas ideias e
projectos mas se não forem
exequíveis nada nos adianta.»

Anabela Machado, 
delegada ao congresso

«Como promover uma edu-
cação de qualidade quando a

bem de uma certificação de
qualidade nos é exigida a ava-
liação dos alunos através de
uma escala? Se é que pode-
mos chamar escala a dois
itens. Objectivo conseguido e
objectivo não conseguido.
Avaliar alunos com necessida-
des educativas especiais com
maior dureza que o faz o siste-
ma regular onde estes estão
integrados?»
«Aos docentes de educação
especial é-lhes pedido que
reúnam aqui e ali, e acolá.
Preencham uma grelha, e

aquela, aquela outra e ainda
outra.»

«Pedimos que a tutela propor-
cione as condições à escola
para que a inclusão seja uma
realidade. Com condições
materiais e humanas.»

Énia Freitas, 
dirigente do SPM

«O papel do sindicato é ser
activo. E eu quero ser activo
neste processo porque a pas-
sividade está-nos a levar para
onde estamos. Somos siste-

maticamente passivos. Eu sou
sindicalizado há vários anos e
só agora resolvi acordar, sabe-
se lá porquê. Ficamos à espe-
ra do que os outros fazem e do
que nos vais acontecer.
Fartamo-nos de delegar res-
ponsabilidades e as nossas
próprias funções. É na escola
e é aqui no sindicato.» 

Hélder Santos,
delegado ao congresso

«Na nossa moção e orientação
está salientada a questão da
proactividade e nós contamos

«Não posso, em rigor, pro-
por uma reflexão suficiente-
mente sustentada sobre esta
questão. Admito que, nos últi-
mos tempos, a reflexão produ-
zida sobre o encerramento das
escolas do 1º CEB ou a denún-
cia da decisão em constituir
mega-agrupamentos são con-
tributos muito interessantes
dos sindicatos, sobretudo, por-
que, neste caso, o silêncio de

outros actores da cena educa-
tiva foi, nalguns casos, ensur-
decedor.

Há outros domínios, contu-
do, em que poderíamos ser,
possivelmente, mais arrojados,
tendo em conta a localização
privilegiada que os professores
têm face à Escola e às comuni-
dades educativas envolventes.
É o caso, entre outras, da pro-
blemática da indisciplina e da

violência nas escolas.
Penso que, igualmente, a

reflexão sobre os CNO’s
(Centros das Novas Oportu-
nidades) mereceria outra
atenção da nossa parte, ainda
que estejamos perante um
assunto que nem sempre é fácil
de abordar. Eu sei que nos
tempos que correm é cada vez
mais difícil abrir esta frente de
luta, dadas as dificuldades que,
hoje, se colocam à actividade
sindical, mas mesmo assim
este é um assunto que não
poderemos negligenciar.»

Experiências no terreno
«Há experiências no terreno

muito interessantes, como é o
caso da publicação de a
“Página da Educação”, uma
revista da Profedições, empre-
sa suportada pelo Sindicato de
Professores do Norte, mas não
chega, sobretudo porque é
importante que os sindicatos
possam manter uma relação de
parceria com a comunidade
das Ciências da Educação,
sem que isso possa ser enten-
dido como uma relação de
consumo face ao que essa
comunidade produz.

E este é, tenho que reco-
nhecer, um problema, porque
não está em causa a qualidade
e pertinência de uma tal pro-
dução, mas tão somente a
abdicação dos sindicatos
numa área onde têm que inter-
vir, produzindo saber e contri-

Complexidade dos fenómenos educativos coloca desafios

Ampliar o campo da reflexão
e intervenção

Os sindicatos de professores são também
espaços de reflexão, para a acção, como são
disso prova os congressos do Sindicato dos

Professores da Madeira. Questionado sobre como os
sindicatos da FENPROF têm respondido a este
desafio, Rui Trindade considera haver contributos
muito interessantes em certos domínios, mas que
há outros em que poderiam ser, possivelmente,
«mais arrojados». Transcrevemos a sua opinião para
o jornal PROF.

«A função dos sindicatos não pode ser confundida com a de um centro de investigação, mesmo que se possa admitir a possi-
bilidade dos sindicatos poderem organizar estudos e pesquisas no âmbito de estruturas que possam acolher»
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«As pessoas querem mais
acção dos sindicatos, mas não
se querem envolver. As pesso-
as querem respostas rápidas e
o momento é difícil. No entan-
to, garante [Marília Azevedo]
que sem os sindicatos tudo
seria pior.»

O Estatuto da Carreira Do-

cente (ECD), a Avaliação de
Desempenho, a valorização e
qualificação da docência, os
horários de trabalho e o tempo
de serviço congelado têm sido
temas de luta recorrente para
os docentes e já levaram os
professores à rua.

“Um modelo de avaliação sim-

ples, eficaz e que contribuísse
efectivamente para a melhoria
do exercício da profissão
docente e, desta forma, para a
qualificação das aprendiza-
gens dos alunos”. (Maríl ia
Azevedo)

«Em relação aos horários de
trabalho, a coordenadora do

SPM aposta numa distinção
clara entre a componente lec-
tiva e não lectiva, visto que o
trabalho docente não se esgo-
ta só na escola.»

“Em síntese, a minha expecta-
tiva é que o ECD regional
continue a valorizar e a reco-
nhecer, essencialmente, a

função pedagógica, através de
uma estrutura horizontal sem
quaisquer constrangimentos
administrativos, sejam eles
vagas, quotas ou procedimen-
tos falaciosos de acesso a
‘coisa nenhuma’” (Rita
Pestana)

«Hoje, as preocupações da

com todos os que aqui estão e
os que estão lá fora, que são o
Sindicato dos Professores da
Madeira. O sindicato não são
os seus dirigentes, são os seus
associados. Todos nós somos
o sindicato, todos nós temos
as nossas responsabilidades e
todos nos devemos envolver.»

Margarida Fazendeiro, 
dirigente do SPM

«Já passei por várias crises no
sector e nós íamos à luta
todos. Não é só o sindicato. O
sindicato somos todos.»

Jacinta Jardim, 
delegada ao congresso

«Podemos estar a construir
uma sociedade em que os
mais novos e os mais velhos
vivem em instituição (…) e os
do meio, os da dita vida activa,
estão em liberdade vigiada.
Essa sociedade não quero.
Quero uma escola plena, mas
também de outros espaços
sociais em que se viva e se
possa construir a vida. (…) A
ideia do viver juntos se destrói
pouco a pouco.»

«Há um quadro de referência
alternativo ao que nos apre-
sentam como uma fatalidade
de um mundo que nos leva no
meio de muito ruído e tur-
bilhão.»

«Aprender não apenas para
viver no mundo como ele é,
mas para o transformar.»

«Nas sociedades não há um só
poder. E o poder não tem todo
o poder. Todos têm poder. (…)
Mas pouco a pouco o nosso
poder vai sendo silenciado,

culpado e culposo.»

«A nossa intervenção tem que
articular vários níveis. É nas
articulações positivas que está
o futuro. Há três níveis de
acção: político (outro mundo
melhor é possível); escolar
(trabalho conjunto em comuni-
dade); individual (cada um que
nós consigo e com os outros).»

«Desafio o sindicato a traba-
lhar para valorizar as boas prá-
ticas nas escolas, para as tor-
nar visíveis, porque a profissão

de professor se valoriza pelo
que faz bem feito. E fazemos
muito mais bem feito do que
aquilo que nos reconhecem e
do que nós próprios nos
reconhecemos.»

Ana Benavente,
conferencista

«Se não resistirmos, a carava-
na neoliberal avançará impará-
vel, trocidando tudo e todos,
no seu caminho acelerado.
Mas essa resistência será
menos eficaz para travar o
andamento dessa sinistra

buindo, por esta via, para que o
campo da reflexão se amplie e
se torne mais capaz de lidar
com a complexidade dos fenó-
menos educativos.»

Todos ganham
«O que ganharíamos todos

se os sindicatos dinamizassem
pequenos projectos de estudo
e de reflexão sobre a proble-
mática da indisciplina e da
violência?

Este não é, contudo, um
desafio fácil de enfrentar por-
que nos obriga a situar politica-
mente face a um vasto conjun-
to de questões educacionais
que nem sempre são lucrativas
do ponto de vista da mobili-
zação, a curto prazo, para a
luta sindical.

Como sabemos há muitos
professores que os sindicatos
representam que estão longe
de defender uma Escola públi-
ca e democrática, situação que
importa reconhecer para se
poder mostrar o problema que
temos pela frente e as contra-
dições de uma intervenção que
está longe de ser linear.»

Função dos sindicatos
«É que a função dos sindi-

catos não pode ser confundida

com a de um centro de investi-
gação, mesmo que se possa
admitir a possibilidade dos sin-
dicatos poderem organizar
estudos e pesquisas no âmbito
de estruturas que possam aco-
lher (como é o caso, por exem-
plo, do Instituto Irene Lisboa),
onde se possa debater, de for-
ma frontal, problemáticas, para
além daquelas que foram enun-
ciadas e de outras a conside-
rar, como a da Escola a Tempo
Inteiro, a da Municipalização da
Escola Básica, a dos cursos
CEF’s e mesmo a Avaliação de
Desempenho dos Professores
e Educadores.

Finalmente, importa afirmar
que um tal investimento é
necessário tendo em conta as
contradições que atravessam o
próprio campo das Ciências da
Educação, o qual não é imune
aos compromissos ideológicos
dos agentes que o integram. As
experiências recentes mostra-
ram-nos como este campo
pode ser objecto de instrumen-
talização política e essa consti-
tui mais uma razão para que
possamos, enquanto sindica-
listas, participar na construção
e reconfiguração do mesmo.»

Rui Trindade, Gondomar,
11 de Junho de 2011

«O investimento [pelos sindicatos, em estudos e pesquisas,] é necessário tendo em conta as
contradições que atravessam o próprio campo das Ciências da Educação, o qual não é
imune aos compromissos ideológicos dos agentes que o integram.»

Mais sobre o 10º Congresso dos
Professores da Madeira:
www.congressodosprofessoresdamadeira.blogspot.com

Intervenções, 
notícias,
vídeo de abertura, 
fotografias, 
jornais do congresso
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classe docente vão muito além
das meras questões laborais.»

“O Sistema Educativo tem de
caminhar no sentido da sua
reinvenção organizacional,
curricular e programática”
(André Escórcio)

“Perante as circunstâncias em
que muitas escolas funcionam,
uma das coisas de que os pro-
fessores precisam é de sereni-
dade para poderem trabalhar.
A relação pedagógica profes-
sor/aluno sai prejudicada com
o imenso ruído que actualmen-

te existe. E este ruído verifica-
se na burocracia excessiva
com que o professor tem de
lidar e na indisciplina que per-
turba o trabalho de professo-
res e alunos.”

“A participação de toda a

comunidade é importante na
escola, mas não no núcleo
científico/pedagógico que é o
núcleo do professor. Aí, a
comunidade não deve interfe-
rir e o professor deve ter auto-
nomia total.” (Nélio de Sousa)

“A autonomia da escola deve
começar pela participação e
co-responsabil ização dos
seus intervenientes.” (Pedro
Sousa)

caravana se não for acompa-
nhada por alternativas credí-
veis.»

João Cunha e Serra,
presidente do Conselho
Nacional da FENPROF

«O tempo sendo propício a
muitos receios, o tempo do
ponto de vista da acção sindi-
cal não pode ser de silêncios
nem de medos, tem de ser de
protesto, de acção e propo-
sição.»

«Estamos desafiados a cum-

prir uma tarefa de resistência
que pode e deve ser ofensiva
em muitos aspectos, mas tam-
bém a intervir preparando para
termos respostas e ajudarmos
à construção de soluções.»

«Desafios dos sindicatos: aju-
dar a situar e mobilizar as pes-
soas, partindo das realidades
concretas.»

«Estamos a ver os nossos
direitos atacados porque con-
seguimos muito avanço.»

«Temos de questionar quem
viveu com mais do que aquilo
que lhe pertencia e quem vive
com mais do que aquilo que
lhe pertence.»

Carvalho da Silva, 
secretário-geral da CGTP-IN

«É preciso denunciar que o
guião da educação está a ser
escrito sem a nossa partici-
pação.»

«É por isso urgente uma recon-
ciliação com a sociedade e a
criação de um novo paradigma

de escola assente numa
“pedagogia de comuni-
cação”.»

«As escolas não podem viver
na permanente perspectiva de
uma nova lei, de uma nova
reforma. Ainda para mais
quando essas leis causam ins-
tabilidade no ensino e desgas-
tam os professores. Não que-
remos uma Autonomia a
reboque de soluções falha-
das.»

«Só um país informado e edu-

cado sabe exercer juízos críti-
cos, tomar opções, escolher
executantes políticos, exigir o
ser cidadão, querer tomar par-
te do problema e da solução,
recusar o demissionismo e
assumir responsabilidades.»

Paulo Cafôfo, 
vice-coordenador do SPM

«Nesse momento quis cha-
mar a atenção para a importân-
cia que o Sindicato de
Professores da Madeira atribui
à reflexão pedagógica como
componente fundamental da
configuração da profissão
docente. Esta é, para mim, uma
decisão com um enorme signi-
ficado político e sindical, num
tempo em que a Pedagogia é
objecto de um processo de
depreciação por parte, nomea-
damente, dos professores.
Ainda que não se possa afirmar
que os sindicatos de professo-
res patrocinam tal atitude, há
que reconhecer que mantêm
uma relação com o conheci-
mento pedagógico marcada,
por vezes, por alguma ambigui-
dade. 

Não pretendo defender que
o conhecimento produzido no
campo da Pedagogia ou, em
termos mais latos, no campo
das Ciências da Educação não
possa ser objecto de interpe-
lação. Não só deve sê-lo, como
tem que ser objecto de dis-
cussão. O que importa é discu-
tir quais os referenciais desse

processo de questionamento.
É, por isso, que considero que
o formato do Congresso do
SPM merece ser valorizado.
Anuncia uma atitude que reabi-
lita o conhecimento produzido
no campo das Ciências da
Educação como aquele tipo de

conhecimento que permite que
a profissão docente se distinga
de outras profissões, consti-
tuindo-se, assim, como con-
dição necessária à definição da
sua identidade socioprofissio-
nal.» Rui Trindade, Gondomar,
11 de Junho de 2011

Formato dos congressos do SPM

Reflexão pedagógica fundamental na
configuração da profissão docente

Na tribuna do 10º Congresso dos Professores da Madeira, Rui Trindade
destacou a qualidade do programa e o formato inovador da iniciativa, dizendo
ser um «formato único, um formato interessante e que põe em causa aquela

ideia de que os sindicalistas limitam-se a ser basicamente uns seres “horríveis” e cor-
porativos, egoístas, que apenas querem defender os seus direitos. Como se isso não
fosse um direito nosso.» Pedimos um comentário posterior, que aqui publicamos.

Sentido construtivo
O Congresso dos Professores da Madeira é um «congres-

so diferente e que nos habituou ao melhor. À intervenção sin-
dical junta-se a intervenção pedagógica e, nessa mescla, em
tempos como os que vivemos, é ainda mais importante, pois
demonstra que […] o movimento sindical dos professores, que
constitui esta importante força que nos une e dá pelo nome de
FENPROF, não perde o sentido construtivo que tem e quer
manter na sua acção.» Mário Nogueira, secretário-geral da
FENPROF, no 10º Congresso dos Professores da Madeira

Formação docente
«Configuração [do congresso] de um sindicato envolvido

fortemente na questão da formação. Não se faz essa dicoto-
mia como, infelizmente, em alguns momentos da história isso
aconteceu, também no Brasil. Como se o sindicato não tives-
se também de pensar as questões da formação. Essa articu-
lação é muito interessante.» Celso Vasconcellos, conferencis-
ta no 10º Congresso dos Professores da Madeira

Reflexão e afirmação
«O que aconteceu aqui neste congresso foi formação. Aliás

reconhecida e foram aqui dadas as condições. Foi reflexão.
Foi trabalho sindical de clarificação e afirmação. Mas foi tam-
bém acto de cidadania.» Ana Benavente, conferencista no 10º
Congresso dos Professores da MadeiraRui Trindade: “formato do Congresso do SPM deve ser

valorizado”
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Foi a 30 de Abril que um gru-
po de 45 participantes ini-
ciou a viagem “Esplendor

Andaluz”, organizada pelo Sin-
dicato dos Professores da
Madeira.

A partir do aeroporto de
Lisboa o grupo seguiu em auto-
carro, com destino a Córdoba.
Paragem em Estremoz, cidade
situada em pleno coração do
Alentejo, para almoço: a esplên-
dida gastronomia alentejana da
“Adega do Isaías”.

Chegámos a Córdoba cerca
das 20h30 e ficámos instalados
no hotel Maimónides, no Centro
Histórico, mesmo em frente à
Mesquita.

No dia 1 de Maio, saímos,
logo pela manhã, à descoberta
de Córdoba, com o apoio de um
guia local.

Córdoba, situada nas mar-
gens do Guadalquivir, está clas-
sificada, pela UNESCO, como
Património Mundial, desde 1994.
A cidade guarda ainda, no seu
centro histórico, todo o encanto
medieval, da época em que era
uma das mais importantes cida-
des do mundo ocidental e onde
coexistiram diferentes comuni-
dades culturais e religiosas. 

A Mesquita/Catedral de
Córdoba, com mais de doze
séculos foi construída pelos
muçulmanos sobre uma igreja
visigótica dedicada a S. Vicente.
Com a conquista da cidade pelos
cristãos em 1236, a Mesquita foi
transformada em Catedral cristã,
purificada, consagrada e dedica-
da a Santa Maria. É um monu-
mento único porque mantém a
estrutura árabe da mesquita e
nela foram integrados outros
estilos: gótico, plateresco, renas-
centista e barroco.

Houve tempo para percorrer
as muralhas da cidade, visitar os
bairros muçulmano, judeu e
cristão, espreitar a antiga sinago-
ga, admirar a admirável ponte
romana e visitar a torre
Calahorra, transformada em

Museu das três culturas.
Tivemos também oportunida-

de de apreciar a festa das
“Cruzes de Maio”, um misto de
culto popular e religioso em hon-
ra da Cruz, erguida em todas as
paróquias, enfeitada com flores
e, em torna da qual, se organiza
a festa com música, dança, e
gastronomia. 

O dia 2 de Maio foi dedicado
à visita de duas pequenas cida-
des - Baeze e Úbeda – situadas a
cerca de 140 quilómetros de
Córdoba. Estas cidades, tam-
bém Património da Humanidade,
são duas jóias do Renascimento.
Por elas perpassa a génio do
arquitecto seicentista, Andrês da
Vandelvira, autor de numerosos
palácios, casas senhoriais e
Igrejas. Em Úbeda a presença
mística de S. João da Cruz é
assinalada com um monumento
que perpetua o local onde
morreu. E em Baeza sentimos a
proximidade do poeta António
Machado ao visitarmos a sala da
antiga Universidade onde leccio-
nou e ao ouvir os poemas ditos
pela nossa guia: “Viejos olivos
sedientos /bajo el claro sol del
día,/ olivares polvorientos/ del
campo de Andahicía!”

O dia chuvoso prejudicou um
pouco esta visita, mas não reti-

rou a honra de sermos o primei-
ro grupo português a visitar estas
cidades 

Ao fim da tarde chegámos a
Córdoba debaixo de chuva
intensa.

No dia 3 de Maio despedimo-
nos de Córdoba com destino a
Sevilha, com paragem em
Granada para visitar o conjunto
magnífico do Alhambra, classifi-
cado Património da Humanidade
pela UNESCO. A primorosa
decoração dos estuques, a
variedade dos admiráveis pai-
néis de azulejos, os jardins com
plantas aromáticas, o barulho
das águas correntes proporcio-
nam ao visitante um verdadeiro
deslumbramento dos sentidos.
O Palácio do Alhambra é, sem
dúvida, um belo testemunho da
passagem dos muçulmanos pela
Península Ibérica.

Chegamos a Sevilha, ao hotel
Regina, à hora de jantar.

No dia 4 de Maio, foi a visita a
Málaga, cidade natal de Pablo
Picasso, onde tínhamos o guia
local à nossa espera. Percor-
remos o centro histórico, com
destaque para os Bairros da
Triana e de Bairro de Santa Cruz,
visitámos as ruínas romanas, o
anfiteatro e o museu com a
maqueta da cidade romana. 

Depois do almoço fomos ver
o Museu Picasso, um palácio
renascentista dos Condes de
Buenavista, dedicado à obra do
pintor com mais de 200 obras.
Visitamos também a Catedral de
Málaga conhecida por La
Manquita devido à sua torre sul
inacabada. 

Uma bela cidade que deixa a
sensação de que ficou muito
para ver.

O dia 5 de Maio, de manhã,
foi dedicado a uma visita panorâ-
mica de Sevilha com paragem
nos locais mais emblemáticos -
I lha da Cartucha, Praça de
Espanha, Jardins de Maria Luísa,
Torre do Ouro, Palácio de S.
Telmo, bairro judeu de Santa
Cruz - terminando junto à
Catedral.

A tarde foi livre para activida-
des a gosto pessoal: visita a
museus, compras ou descansar
no hotel ou numa esplanada.
Umas foram visitar a célebre
“Feria de Sevilha”, outros anda-
ram pela cidade.

No dia 6 de Maio, fizemos a

visita guiada à Catedral, e ao
Real Alcazar - magnífico palácio-
fortaleza criada por monarcas
cristãos admiradores da arte
mudéjar. A tarde foi livre. 

À noite fomos ver um espec-
táculo de flamenco. 

Dia 7 de Maio, último dia do
passeio, iniciámos o regresso a
Portugal com paragem para visi-
tar as grutas calcárias de
Aracena, esculpidas ao longo
dos tempos pela acção das
águas subterrâneas.

Entrámos em Portugal pela
fronteira de Vila Verde de Ficalho
com paragens em Serpa, para
matar saudades da magnífica
cozinha portuguesa, e em Beja
para aguçar o desejo de melhor
conhecer esta pequena cidade.

Retomámos a viagem em
direcção ao aeroporto de Lisboa.
Chegámos à Madeira por volta
da 1h do dia 8 de Maio.

Foi um belo passeio que
correspondeu às expectativas.

Até ao próximo. Viajar é pre-
ciso.

Helena Lima

de papo pró ar
Coordenação de Helena Lima
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Professores aposentados apresentam frutos do trabalho

Encerramento das actividades lectivas
Mais um ano lectivo se foi

e mais uma vez o Sector
dos Professores Apo-

sentados do Sindicato de
Professores da Madeira prepa-
rou a festa de encerramento das
actividades de 2010/2011, que,
como nos anos anteriores, ocu-
pou e dinamizou, muito salutar-
mente, os professores que dese-
jaram participar.

Esta “festa” realizou-se na
escola Secundária Francisco

Franco. Ali apareceram coreo-
grafias artisticamente imagina-
das e bem elaboradas. 

O grupo Coral encenou a
célebre “Va, Pensiero” de
Giupeppe Verdi. Seguiu-se a
beleza dos movimentos das
ginastas, as danças dos Piratas
das Caraíbas e os textos e as
poesias das alunas do Círculo de
Leitura e Escrita. Entretanto,
foram surgindo mais canções
relembrando os anos 60. 

A professora que orienta as
aulas de Hidroginástica apresen-
tou um álbum digital sobre os
benefícios daquela actividade.
As alunas de Inglês apresenta-
ram um power point com o título
“Is Portugal worth it?” 

A finalizar, as coralistas brin-
daram a assistência com a
canção “Óculos de Sol”, que foi
muito bem dançada e teatraliza-
da.

Foi um êxito, pois a assistên-

cia vibrou espontaneamente e
todos participaram. 

No final, seguiu-se o já habi-
tual “convívio” entre colegas e
convidados.

Com desejos de bom Verão e
um adeus até Outubro, onde nos
voltaremos a encontrar.

Obrigado ao Sindicato e a
todos os intervenientes nestas
actividades.

Severiana Pinto

Poema Andaluz
como invejo a ardente Andaluzia 
onde os poetas desprezam a existência 
e às cinco em ponto da tarde acesa 
espetam nos cornos dos caudilhos 
as farpas brilhantes da poesia 

invejo as calçadas de Sevilha 
as esquinas deixadas em silêncio 
e os amantes que se saciam 
no hálito das portas frescas 
em eternidades de momentos 

e o silêncio de todas as sestas 
faz lembrar a suspensão da vida 
para que às tardes de romaria 
se beba a água que o aguadeiro 
apregoa nas ruas de Sevilha 

mas em todas as catedrais e igrejas 
e em cada nicho te busquei 
estavas preso no teu espelho de luar 
era como se na moldura em que te via 
quisesses dizer-me algo sem falar 

e em todas as travessas da cidade 
no Guadalquivir e nas suas margens 
entre ondas de calor e frescura aragem 
fui a toada lamentosa de flamenco 
que cruzou de mansinho a tua tarde…

(Poema dedicado a Garcia Lorca)

Viagem memorável

Esplendor Andaluz
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Cabe também ao sindicato promover o debate

Partidos com representação parlamentar
falam sobre futuro da Educação na RAM

Apesar dos avanços nos
últimos 37 anos da
escola pública, nomea-

damente na democratização
do acesso à Educação, esta
não pode estar condenada a
viver em estado de crise per-
manente, ao sabor de refor-
mas mais ou menos avulsas,
muitas vezes sem se avaliar
as soluções que existem no
terreno, comprometendo
mudanças sólidas, sustenta-
das e participadas.

Pacto para a Educação
No Editorial deste jornal

PROF, Marília Azevedo defen-
de que o estado do sector
educativo «exige um pacto
para a educação». O secretá-
rio regional da Educação e
Cultura, recentemente, defen-
deu um “acordo de regime,
que não permita que daqui a
quatro anos outro governo
queira fazer uma coisa dife-
rente, porque as coisas em
Educação levam muitos anos
a consolidar». Francisco
Fernandes entende, por isso,
que «é preciso que esse acor-
do de regime não se limite
apenas aos partidos que vão
estar no governo, mas a uma

base mais alargada que
garanta que aquilo que se
possa fazer perdure o tempo
suficiente para sabermos que
está bem feito» (Diário de
Notícias da Madeira, 07.06.
2011).

A coordenadora do Sindi-
cato dos Professores da
Madeira concretiza que se
«impõe uma discussão séria e
alargada, despida de partida-
rismos, para em conjunto se
decidir o que se quer para a
nossa Região e para o futuro
das novas gerações.» Afirma
«não ser possível continuar-
mos a adiar», numa fuga para
a frente, o que o «futuro exige
de todos nós.»

Deixem-nos ser
professores

Em tempos de crise como
os que vivemos actualmente,
e com as dificuldades estrutu-
rais que daí decorrem, os pro-
fessores não irão avançar

para exigências irrealistas,
nas não deixarão de, numa
atitude à altura das suas res-
ponsabilidades, defender,
para a escolas e a sua pro-
fissão, condições de organi-
zação do sistema educativo e

socioprofissionais ajustadas.
Vão, por isso, em plena

consciência do insubstituível
papel que desempenham no
desenvolvimento da Região e
do País e das suas responsa-
bilidades sociais e profissio-
nais, afirmar com toda a cla-
reza “deixem-nos exercer a
nossa profissão em con-
dições de dignidade”.

Uma exigência não só por
nós, docentes, mas pela
escola no decisivo papel que
cabe à Educação no desenho
do nosso futuro colectivo, e
na firme convicção de que, a
não serem rapidamente alte-
rados todos os constrangi-
mentos que se abatem hoje
sobre o desenvolvimento pro-

fissional docente, será impos-
sível exigir-se o trabalho de
qualidade que é suposto sus-
tentar uma boa e adequada
relação entre o ensino e a
aprendizagem.

Desde logo, como a esco-
la se deve organizar para
garantir que aí se respira
pedagogia ao invés do ar
administrativo-burocrático
que hoje a asfixia e impõe,
uma atrás das outras, lógicas
economicistas que imperam
em todos os domínios do seu
quotidiano.

Posições dos partidos
na ALM

É neste contexto que o
PROF decidiu ouvir as pro-
postas dos partidos com
assento na Assembleia Legis-
lativa da Madeira, antes das
próximas eleições legislativas
regionais, a terem lugar este

Outono, sobre diversas maté-
rias: a relação público/priva-
do, a rede escolar, o Estatuto
da Carreira Docente, a Ava-
liação do Desempenho Do-
cente, o horário de trabalho
de professores e educadores,
a autoridade e disciplina,
emprego, vinculação e con-
cursos, carreiras e salários, e
condições para o cumprimen-
to da escolaridade obrigató-
ria.

São assuntos que interes-
sam aos professores, en-
quanto classe profissional,
como a toda a sociedade.

Lamentamos que o PSD-
M tivesse optado por não res-
ponder ao inquérito, não ten-
do feito chegar as suas
respostas, limitando o debate
e impedindo que os docentes
conheçam desde logo as pro-
postas social-democratas
para o futuro próximo.

O Sindicato dos Professores da Madeira está a organizar
um debate com todas as forças políticas com representação
parlamentar na Região, aberto a todos os interessados, des-
de logo os docentes, para meados de Setembro próximo,
partindo das questões que são colocadas neste inquérito.
Damos o nosso contributo para a reflexão pública sobre
temas que interessam a todos.

À altura das suas responsabilidades, os
professores defenderão, para a escolas e a sua
profissão, condições de organização do sistema
educativo e socioprofissionais ajustadas

O PSD-M optou por não responder ao inquérito, não tendo feito chegar as suas respostas, limitando o debate e impedindo que os docentes conheçam
desde logo as propostas social-democratas para o futuro próximo

©
 N
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RELAÇÃO
PÚBLICO/PRIVADO

1. O artigo 75º da CRP
preconiza que “O Estado
criará uma rede de estabe-
lecimentos de ensino que
cubra as necessidades de
toda a população”. Defende
o partido a manutenção
deste princípio, assumindo
como prioridade o reforço e
a qualificação da escola
pública, ou defende a cria-
ção de uma rede de serviço
público, onde as escolas
públicas e as escolas priva-
das sejam financiadas de
igual forma pelo Estado?

2. Qual o modelo de
financiamento da educação
que considera adequado? 

1. Defendemos um sistema
público gratuito e de investi-
mento prioritário. Não vacila-
mos nesta matéria, não porque
se trate de um preceito consti-
tucional, mas porque está em
causa um direito das famílias,
das crianças e o futuro da
Região. Não aceitamos esta
onda ultraliberal geradora, a
prazo, de uma escola para
ricos e outra para pobres. A
escola pública, pela sua organi-
zação, tem de constituir-se
como a resposta mais adequa-
da no quadro da qualidade, do
rigor e da excelência. Torna-se
necessário integrar um pensa-
mento estratégico que parta do
pressuposto que existe um
efeito multiplicador no futuro
de cada euro investido desde
as primeiras idades. A escola
de natureza privada tem de ser
respeitada como direito e
opção das famílias, mas não
podemos retirar ao sistema
público para entregar ao priva-
do. O privado, pela sua nature-
za e características, constitui
uma oferta educativa, legítima,
mas não pode, nem o Estado
nem a Região, invadirem um
campo de actuação que tem
uma natureza específica e uma
raiz empresarial. 

2. Desde logo, interessa
definir o conceito de autono-
mia, administração e gestão de
uma escola. O que hoje dispo-
mos corresponde a uma falsa
autonomia. Tenhamos presen-
te o que se passa com o “fun-
do escolar” e está tudo dito.

Depois, a Educação terá de ser
considerada como uma priori-
dade estrutural, na elaboração
anual do Plano e do Orçamento
da Região. E não tem sido. Da
compaginação destes dois
aspectos centrais, os estabele-
cimentos de educação e ensi-
no, após ratificação do projec-
to educativo global plurianual,
devem gerir o seu orçamento,
responsabil izando-se por
todos os encargos de funcio-
namento. O Conselho Adminis-
trativo deverá prestar contas,
através da respectiva conta de
gerência, nos termos e prazos
previstos na lei e com proibição
de transição de saldos negati-
vos.  

1/2. Para o CDS, da rede de
serviço público de ensino,
fazem parte tanto as escolas
públicas como as privadas.
Nesse sentido, as escolas
públicas e privadas que pres-
tam este serviço público,
cobrindo as necessidades das
populações e prestando uma
boa qualidade de ensino,
devem ter o mesmo financia-
mento, tal como se verifica
actualmente e está consagrado
na própria Constituição Por-
tuguesa. Na Madeira defende-
mos que se mantenham os
contratos-programa estabele-
cidos entre a Secretaria Re-
gional da Educação e as esco-
las privadas. 

Para o CDS não pode existir
é uma descompensação finan-
ceira de muitas escolas públi-
cas da Região, levada a cabo
pelo actual Governo Regional,
provocando desequil íbrios
orçamentais nas tesourarias de
algumas escolas, tendo como
consequência que os Órgãos
de Gestão, sobretudo das
maiores escolas da Madeira, se
confrontem com a falta do que
é mais essencial com prejuízos
factuais no normal funciona-
mento do ano lectivo.

1/2. O PCP defende desde
sempre que a Educação tem de
ser uma prioridade em qual-
quer programa de Governo,
logo deve ser rigorosamente
cumprido o postulado na
Constituição da República (CR)
e na Lei de Bases do Sistema
Educativo (LBSE). À escola
pública cabe dar resposta às
comunidades que integra des-
de a Educação Pré-Escolar ao
Ensino Superior. O ensino pri-
vado tem lugar num sentido
meramente supletivo com
vocações específicas, nomea-
damente a de natureza religio-

sa e confessional que como tal
não tem que ter financiamento
do Estado. 

1. O BE tem-se batido des-
de sempre na defesa da escola
pública. Num momento em que
a oferta pública na Região
abrange todo o território e a
totalidade da sua população
parece-nos que a Região deve
financiar, privilegiadamente, o
ensino público e criar mecanis-
mos que o tornem com maior
qualidade e resultados mais
eficazes.

2. Para a prossecução des-
te objectivo, e tendo em conta
as condicionantes impostas
pela troika, o modelo de finan-
ciamento mais adequado afi-
gura-se-nos como sendo atra-
vés da realização e imple-
mentação de contratos-pro-
grama com as várias escolas
tendo em conta as necessida-
des específicas de financia-
mento que cada uma apresen-
ta em função da sua locali-
zação, funcionamento e oferta
curricular.

1. Não se pode falar em
escola integralmente pública
em todos os ciclos de ensino.
Pode-se sim reforçar a qualifi-
cação da escola pública nos
quatro níveis mais decisivos e
fundamentais da vida escolar
de um indivíduo: 1º, 2º e 3º
ciclos e secundário. Nos res-
tantes, ensino pré-escolar e
universitário, a tendência tem
sido para a conjugação do
público e do privado. É óbvio
que, nestes níveis, o privado
não deve ser financiado do
mesmo modo que o público,
uma vez que o privado tem
outras fontes de financiamento
que o público não tem. No nos-
so entender, a educação deve-
rá ser o mais pública possível.
No entanto, reconhecemos que
as parcerias público privadas
devem ser uma aposta sobre-
tudo nos dois níveis que já
mencionamos, dado que
reconhecemos que o Estado
não pode garantir o que está
consagrado na constituição,
sobretudo nesta conjuntura
longa de recessão e de cons-
trangimento financeiro.

2. O mais adequado é o
financiamento e reforço do
sector público. A educação
deve ser pública e maioritaria-
mente servida pelo sector

público. Isto não quer dizer que
as parcerias não sejam bem
acolhidas e apoiadas, mas
antes parcerias que custem
igual ou mais ao estado, não
vale a pena apoiar. E tem sido
isso que tem acontecido com
alguns institutos e outros ser-
viços privados de educação.
Têm sido apoiados quase da
mesma forma que o ensino
público e isso é injusto, ilógico
e incongruente. 

1/2. O Partido entende que
o modelo de financiamento
deve ser igual entre o público e
o privado, desde que sejam
observados e garantidos os
seguintes princípios: uma cui-
dadosa gestão dos recursos
financeiros, humanos e físicos
em consonância com uma edu-
cação que se paute pela
exigência dos intervenientes no
processo educativo e de
excelência nos resultados
almejados.

REDE ESCOLAR

1. Considera o partido
que o sistema educativo
regional deve ser constituí-
do por escolas humaniza-
das, de pequena/média
dimensão, geridas numa
lógica de proximidade, ou
defendem a existência de
unidades orgânicas, com
centenas de professores e
milhares de alunos?

2. Considera necessário
rever o processo de reestru-
turação da rede escolar,
respeitando a vontade ex-
pressa das respectivas
comunidades educativas?

1. O grande despersonaliza,
torna a escola impessoal. Há
uma absoluta necessidade de
rever toda a rede escolar. Na
proposta de Regime Jurídico
que apresentámos e que o PSD
inviabilizou, previmos, com
uma primeira avaliação em
2023, a necessidade de, paula-
tinamente, caminharmos no
sentido de cada estabeleci-
mento de educação e de ensi-
no desenvolver a sua activida-
de específica, de acordo com o
seguinte limite máximo: creche
e Jardim-de-Infância até 150

crianças; Pré-Escolar e 1º ciclo
do ensino básico até 200 alu-
nos; 2º e 3º ciclos do ensino
básico até 400 alunos;
Secundário e profissional
/vocacional até 500 alunos. Por
outro lado, a constituição de
turmas deve ser orientada por
critérios pedagógicos, tenden-
cialmente, com estes números:
creche: 10 crianças; jardim-de-
infância: 12 crianças; pré-esco-
lar e 1º Ciclo do Ensino Básico:
18 alunos; 2º e 3º Ciclo do
Ensino Básico: 16 alunos e
Ensino Secundário: 14 alunos.

2. A rede não foi pensada
por um professor ou pelas
comunidades educativas. A
rede foi estruturada em gabine-
tes e distante do conhecimen-
to. Ora, edificar uma escola não
é o mesmo que edificar um blo-
co de apartamentos. Tem
outras implicações, inclusive,
do ponto de vista da arquitec-
tura. Daí que defendamos que
nas fases de planeamento e de
projecto deva ser obrigatória a
audição e parecer dos parcei-
ros sociais do sistema educati-
vo, bem como de uma
comissão formada por educa-
dores (dois) e professores (qua-
tro), com um mínimo de dez
anos de experiência docente e
de duas instituições universitá-
rias com representantes das
áreas das Ciências Sociais,
Humanas e Tecnológicas. É um
processo errado dispor de pro-
jectos tipo 1, 2 e 3 aos quais os
educadores, professores e alu-
nos se adaptam. Temos que
ver o processo ao contrário,
partindo de quem sabe e das
necessidades para uma arqui-
tectura de resposta.  

1. O CDS defende, há muito
tempo no seu Programa de
Governo, a criação de um sis-
tema educativo regional consti-
tuído por escolas com menos
alunos por turma, permitindo
um ensino mais personalizado,
geridas por uma lógica de pro-
ximidade e de preferência com
ciclos de ensino diferenciado,
nomeadamente o 1º ciclo por
um lado, o 2º e 3º ciclos por
outro e o Secundário, igual-
mente separado dos demais.
Aliás, esta realidade, já existe
na Região, sobretudo, no con-
celho do Funchal em algumas
escolas.

2. É óbvio que se deve
reflectir sobre a necessidade
de reestruturar a rede escolar,
tendo em conta as necessida-
des das comunidades educati-
vas, analisando cada Concelho
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da Região e as respectivas rea-
lidades em termos de rede
escolar.

Somos contra as escolas
onde se ministra o ensino des-
de o 1º ciclo até ao 3º ciclo
assim como, escolas onde se
ministra o 2º e 3º ciclos conjun-
tamente com o secundário. 

1/2. As escolas de grande
dimensão já provaram que, a
demasiados níveis, não conse-
guem concretizar os objectivos
definidos pelos seus Projectos
Educativos. Toda a rede esco-
lar deve privilegiar as con-
dições para a existência de
escolas de pequena e média
dimensão justamente pelas
razões, por vós, referidas, a
humanização e a lógica de pro-
ximidade, elementos chave da
eficácia da boa relação peda-
gógica e da colaboração com
as famílias e o meio.

A nível regional a reestrutu-
ração tem de passar, sobretu-
do, pela correcção urgente das
medidas de encerramento de
estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar, que ocorreram
nos últimos anos e foram lesi-
vas para as populações que
serviam, favorecendo clara-
mente, o Ensino Privado à cus-
ta do esbanjamento deliberado
de dinheiros públicos

1. O BE defende, sem qual-
quer tipo de dúvida, que as
escolas sejam planeadas e edi-
ficadas com base num pressu-
posto de humanização, ligação
e proximidade à comunidade
em que se inserem. Opomo-
nos à existência de unidades
orgânicas com centenas de
professores e milhares de alu-
nos porquanto na base deste
modelo estão critérios mera-
mente economicistas, os quais,
na nossa concepção, são total-
mente incompatíveis com os
critérios pedagógicos. Estes é
que devem ser o pilar de todo e
qualquer modelo educativo
digno desse nome.

2. Para nós, afigura-se
extremamente importante que
a reestruturação da rede esco-
lar seja levada a cabo através
de uma articulação entre as
várias entidades responsáveis
pela implementação e gestão
do modelo educativo, nomea-
damente Secretária da
Educação, Escolas, Profes-
sores, Alunos, Pais, Comu-
nidade Educativa e entidades
de gestão local. A par desta
articulação parece-nos perti-
nente e necessário proceder a

um levantamento exaustivo e
prospectivo sobre as necessi-
dades locais a médio/longo
prazo da existência e sustenta-
bilidade de escola(s).

1. A realidade da nossa
região não permite ver a edu-
cação como unidades orgâni-
cas, com centenas de profes-
sores e milhares de alunos.
Salvo raras excepções, tais
como as três maiores escolas
da Região, consideramos que a
educação na nossa Região é
humanizada e de pequena
/média dimensão, mais por
força da nossa dimensão geo-
gráfica do que propriamente
como uma estratégia de ser-
viço de educação traçada com
linhas de orientação definidas
superiormente.

2. As escolas sentem cada
vez maiores limitações na sua
gestão diária. Há ainda alguns
estabelecimentos de ensino a
funcionar sem condições ade-
quadas para a qualidade da
educação. Achamos que é
urgente redimensionar a rede
escolar nesta perspectiva de
pelo menos criar condições
para a qualidade do ensino na
nossa Região. É no ensino pri-
mário que este problema é
mais sentido e vivido. Mas da
parte do GR tem havido alguma
demora na resolução destes
problemas.

1/2. Face à dimensão do
parque escolar madeirense e à
relativa exiguidade do território
e universo estudantil, entende
o partido que a questão da
humanização deverá estar
sempre assegurada, indepen-
dentemente se as escolas são
de pequena/média dimensão
ou se estão inseridas em unida-
des orgânicas. Como é do co-
nhecimento geral e de fácil
constatação, no Continente as
unidades orgânicas já se
encontram a funcionar há
alguns anos e a verdade é que
os resultados obtidos pelas
escolas, inseridas nas mes-
mas, são, na sua grande maio-
ria, superiores aos obtidos na
RAM onde continuam a funcio-
nar escolas de pequena/média
dimensão, teoricamente geri-
das numa lógica de proximida-
de. Face ao exposto, estamos
em crer que deverá ser levada
a cabo uma reestruturação da
rede escolar que se deverá
basear numa análise caso a
caso, com o intuito de encon-
trar a solução que melhor se

adeqúe e que melhor responda
às diferentes necessidades e
realidades escolares locais,
tendo sempre em conside-
ração os diferentes intervenien-
tes no processo educativo,
nomeadamente a sociedade,
as empresas, os órgãos de
gestão dos estabelecimentos
de ensino, ao alunos, os encar-
regados de educação, os pro-
fessores e os diversos interve-
nientes da sociedade.

ESTATUTO DA 
CARREIRA DOCENTE 
E AVALIAÇÃO 
DO DESEMPENHO

1. Que princípios o parti-
do defende para um ECD
regional que valorize a pro-
fissão docente?

2. Considera que a nova
proposta de ECD regional
se enquadra dentro dos
princípios que defende ou
constitui um gravíssimo
recuo, em relação àquele
que foi aprovado pelo
Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 6/2008/M, de 25 de
Fevereiro?

3. Em traços gerais, que
tipo/modelo de avaliação
do desempenho defende o
partido para os professores
e educadores?

4. Concorda com o
modelo de avaliação de
desempenho dos docentes
proposto pelo Governo
Regional da Madeira?

5. Entende que o respei-
to pelo designado mérito
absoluto se afere através da
sujeição a vagas e a outros
constrangimentos adminis-
trativos nas menções de
avaliação?

1. Entendemos o Estatuto
da Carreira Docente como uma
carta dos direitos e deveres
profissionais. Nunca como uma
carta de perseguição aos pro-
fessores. Infelizmente, está nis-
so transformado o que faz que
seja olhado com uma grande
desconfiança. Ademais, o
actual Estatuto é uma manta de
retalhos, indigna da valorização
da profissão docente. Se for-

mos às causas verificamos que
é assim porque o governo quer
que assim seja. Se outra fosse
a predisposição, obviamente
que a negociação com os par-
ceiros sociais não era sistema-
ticamente preterida e adiada e,
na Assembleia, as propostas
apresentadas não eram limi-
narmente rejeitadas.   

2. O Estatuto apresentado
pelo governo para “nego-
ciação” enferma de dois as-
pectos absolutamente conde-
náveis: primeiro, não utiliza a
autonomia político-administra-
tiva para ir ao encontro de uma
carta que vise melhorar e criar
futuro ao sistema educativo
regional; segundo, retira a
todos os docentes direitos
adquiridos. Quem o elaborou
certamente que não é profes-
sor ou então, se por lá passou,
esqueceu-se do que é a Escola
e em que base deve ser pensa-
da a valorização do professor.
Não aceitamos o período pro-
batório, as progressões limita-
das à observação de aulas e à
existência de vagas, a “dádiva”
a quem adquire novas habili-
tações, o agravamento na ida-
de para poder reduzir o tempo
da componente lectiva, o horá-
rio nocturno, a não contagem
do tempo de serviço congelado
para efeitos de reposiciona-
mento na carreira.

3. Rejeitamos o sistema de
avaliação de desempenho que
se subordine a uma classifi-
cação de desempenho. Pugna-
mos por uma “cultura de de-
sempenho” realizada segundo
critérios que permitam aferir os
padrões de qualidade do
desempenho profissional, ten-
do em consideração o contex-
to sócio-educativo em que se
desenvolve a actividade, as-
sente em três vectores essen-
ciais: enquanto componente
estratégica para os serviços
que tutelam o sistema educati-
vo regional; como ajuda no
comportamento táctico ao
nível da escola; e enquanto
potenciador de um comporta-
mento técnico desejável ao
nível da sala de aula. Este pro-
cesso, no quadro de uma “cul-
tura de desempenho”, deve ser
concretizado ao nível de esta-
belecimento de educação e de
ensino, sem outras interferên-
cias e com uma base necessa-
riamente formativa. Às 25 horas
anuais de formação, deve jun-
tar-se a realização de um semi-
nário no ano da progressão
com expressão mínima ao nível
dos professores do grupo dis-
ciplinar ou departamento e,
ainda, a publicação interna de
artigos de revisão. Trata-se de
um trabalho individual e de
reflexão permanente do docen-
te. Somos contra a burocracia

e contra todos sistemas que
retirem o aluno do centro da
política educativa, para se cen-
trar no professor. 

4. Discordamos. Avaliar
professores não é o mesmo
que avaliar um empregado de
um aviário. O Governo interpre-
ta a avaliação de desempenho
como uma classificação que
pune ou premeia. Nós defende-
mos uma cultura de escola que
exige ao docente uma perma-
nente preocupação com a sua
formação e dedicação. Não
basta participar ou passar mui-
tas horas na escola. Interessa
saber se os contributos são ou
não relevantes, em que senti-
do, com que articulação e com
que finalidades. No sistema
que propomos o docente não
olha para o colega como um
adversário a “abater”, mas
como um que ajuda a resolver
a missão e finalidade da Escola
e que o ajuda a crescer como
docente. Nós defendemos que
esse é o caminho do sucesso,
da integração plena dos
docentes como um corpo pre-
ocupado com a excelência.
Ora, classificar de um a dez não
chega. Torna-se pobre e inefi-
caz.

5. A progressão na carreira
não pode ser considerada uma
dádiva, uma benesse ou um
favor. Faz parte de um proces-
so de maturação, de cresci-
mento e desenvolvimento das
várias capacidades do docen-
te, em função do tempo de ser-
viço prestado e avaliado no
quadro da cultura de desem-
penho. As vagas, por isso, não
têm sentido algum. O docente
não deve estar dependente de
qualquer manobra economicis-
ta. Se se lhe exige trabalho,
rigor, participação, qualidade
formativa, excelência técnico-
pedagógica e um grande senti-
do de co-responsabilização
pelo sucesso do aluno e da
escola, logo a sua progressão
constitui um direito. 

1/2/3/4/5. O CDS considera
que é necessário reformular
globalmente o Decreto Legis-
lativo Regional 6/2008/M de 25
de Fevereiro, mas partindo da
base deste, e assim poder
alcançar-se um consenso alar-
gado entre o Governo, os par-
ceiros sociais e os partidos
com assento na Assem-bleia
Legislativa da Madeira. Neste
sentido, deve procurar-se aglu-
tinar num documento - funda-
mental para toda a classe
docente – uma visão estrutu-
rante do sistema educativo,
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tendo por objectivo principal o
facto de haver a certeza de que
esse futuro documento do
Estatuto da Carreira Docente
deve transparecer a globalida-
de das necessidades e ensejos
da classe profissional a quem
se destina, isto é, os docentes
da Região Autónoma da
Madeira.

Todo o modelo de avaliação
deve valorizar tanto a vertente
científica como a pedagógica
do docente. 

O modelo de avaliação pro-
posto pelo Governo Regional
tem seguido modelos nacio-
nais que partem de princípios
errados.

Defendemos a valorização
do mérito em todas as pro-
fissões; todavia, sendo a
docência uma profissão muito
mais específica do que outras,
deve atender-se ao facto do
mérito não poder ser apenas
aferido pelos resultados obti-
dos no processo do ensino-
aprendizagem, nomeadamente
através dos exames, mas aten-
der a outros factores colaterais
que podem influenciar esses
mesmos resultados. 

1/2. O PCP manifestou,
desde a primeira hora, a sua
profunda preocupação em
relação às alterações que o
Governo Regional (GR), de for-
ma avulsa e seguindo critérios
meramente economicistas e
oportunistas em termos de
calendário eleitoral, foi introdu-
zindo no ECD regional. En-ten-
de, o PCP, que as actuais pro-
postas conduzirão à degra-
dação das condições de exer-
cício da profissão docente com
a consequente descredibili-
zação da escola pública. O
PCP defende que as alterações
a introduzir deverão antes res-
peitar as seguintes prioridades:
a revisão da estrutura da carrei-
ra docente eliminando a sua
divisão qualquer tipo de cate-
gorias e revendo as regras de
progressão; a substituição do
actual modelo de avaliação de
desempenho; a garantia de
uma efectiva estabilidade pro-
fissional e a defesa do emprego
docente, como indispensável
para a melhoria das condições
de trabalho nas escolas e a eli-
minação da possibilidade de
aplicação do regime de mobili-
dade especial.

3/4/5. O modelo de ava-
liação de desempenho que o
PCP defende, subordinado ao
objectivo central de garantir a
qualidade da escola pública,
baseia-se numa concepção
formativa da avaliação que tem
como objectivo a melhoria do
desempenho dos docentes e

não a sua penalização em ter-
mos de progressão da carreira
pelo que é absurda a criação
de quaisquer tipos de cons-
trangimentos administrativos
sejam quotas ou quaisquer
outros. A eficácia do sistema
de avaliação da actividade
docente impõe a participação
alargada dos docentes, avalia-
dos e avaliadores, em moldes
que permitam a análise séria
dos problemas existentes e a
discussão aprofundada das
soluções exigidas. Um modelo
de avaliação docente justo não
pode excluir mecanismos de
auto-avaliação e co-avaliação
nem estar condicionado por
preocupações exclusivas de
classificação ou resultado,
antes deve permitir a análise de
métodos, opções e estratégias
pedagógicas, identificando e
corrigindo erros e valorizando
também as boas práticas. 

1. O BE defende acima de
tudo o respeito e a dignificação
do trabalho docente sem os
quais a nobre função de ensi-
nar estará inviabilizada à parti-
da. Entende-se que deverá
caminhar-se para uma pacifi-
cação entre todos os actores
da educação, encontrando um
ponto de equilíbrio que ponha
em evidência a melhoria da
educação em geral.

2. A nossa pretensão é que
haja efectivo, real e concreto
sucesso escolar. Para este
efeito é imprescindível que a
classe docente se sinta motiva-
da, valorizada e dignificada.
Assim, achamos que neste
domínio a autonomia de que a
Região dispõe seja utilizada
para que o novo ECD Regional
delineado tendo por base o
contributo indispensável da
classe docente. Esta deve ser,
assim, ouvida e tida em conta
em todo este processo.
Pretende-se deste modo que o
ECD Regional seja um instru-
mento onde os professores se
revejam e identifiquem plena-
mente.

3. O BE concorda que os
Docentes devem ser devida e
justamente avaliados. E uma
vez que na Madeira leccionam
muitos docentes de fora da
Região, consideramos que o
modelo de avaliação deveria
ser uniformizado para todo o
país. Evitar-se-iam os cons-
trangimentos actuais existen-
tes, decorrentes dos diferentes
modelos avaliativos existentes
e a discriminação a que estão
sujeitos os docentes que lec-
cionam na Madeira e preten-
dem concorrer ao concurso

nacional. Para que a avaliação
se torne mais justa e eficaz
defendemos a: existência de
objectivos claros, realistas e
exequíveis definidos pelos dife-
rentes órgãos de coordenação
científica e pedagógica; ade-
quação da avaliação à realida-
de social envolvente de cada
escola; valorização da capaci-
dade pedagógica na relação
com os alunos.

4. O BE opõe-se frontal-
mente que os professores
sejam tratados como números.
Nesta perspectiva é obrigatório
que se avaliem as capacidades
formativas concretas de cada
docente.  

5. De forma alguma.

1. O GR tem todas as con-
dições para criar um ECD ade-
quado, que seja um encontro
de ideias entre todos os inte-
ressados no êxito da edu-
cação. O GR nunca soube ou
não quis aprender com os erros
grosseiros e decadentes do
governo socialista no Conti-
nente. Em vez de seguir uma
linha de ruptura com aquilo que
se considera desprestigiar e
banalizar a imagem do docente
- o que se passou no continen-
te - criticou essa política cen-
tral, mas acabou por imple-
mentar o mesmo ou pratica-
mente o mesmo. De nada vale
criticar, quando se acaba por
se fazer a mesma coisa.

A Madeira tem agora uma
oportunidade para apresentar
alterações de fundo ao ECD,
uma vez que houve mudança
de governo da república e
essas alterações devem
começar já em Lisboa. Não
podemos aceitar um ECD que
não é mais do que um conjunto
de normas impeditivas, um
conjunto de restrições e não
um estatuto ao serviço dos
docentes.

2. Tal como o ECD não ser-
ve, a avaliação de desempenho
também não. Em quase todos
os pontos polémicos do ECD o
GR teve uma postura idêntica
ao Continente. Mudou uns arti-
gozitos, fez uma adaptação ou
outra, mas tudo decorrente da
nossa dimensão como ilha,
mas nos pontos decisivos a
actuação foi a mesma, as
decisões são semelhantes. O
MPT-Madeira apresentou pro-
postas concretas, juntamente
com outros partidos da opo-
sição, com a finalidade de
impedir que a perseguição aos
docentes no Continente che-
gasse cá, mas o GR assim não
quis. Fomos sempre contra a

prova de admissão ao 6º
escalão; pugnámos sempre
por um modelo de avaliação
que não venha trazer divisões
no seio da carreira docente.

3. Não defendemos um
modelo simplista, que reduza a
imagem dos docentes a uma
folha A4, mas também acha-
mos que quanto mais burocrá-
tico for o processo maiores fen-
das irão ser criadas na
qualidade da educação e do
ensino. Quanto mais divisionis-
mos se criarem com modelos
de avaliação provenientes de
gabinetes de iluminados que
julgam o ensino sem o conhe-
cer, pior se tornará o ambiente
relacional nas escolas e maio-
res serão as incertezas, aca-
bando por se potenciar a insta-
bil idade nas escolas. Num
momento de dificuldades eco-
nómicas, de crise crescente, de
contenção financeira, já é tem-
po de algum iluminado pensar
que o modelo de avaliação que
se pretende preconizar não se
coaduna  com este momento
de grande insegurança que se
vive no país em geral e na edu-
cação em particular. Por isso
achamos que é urgente
começarem a pensar diferente,
sob pena de se estar a aumen-
tar o clima de tensão que por
força dos constrangimentos
financeiros advindos dos
sucessivos congelamentos da
progressão da carreira docen-
te, dos cortes salariais, dos
aumento da carga fiscal, do
corte de benefícios sociais,
entre outros rudes ataques que
chegaram todos, por si só já
tornam a vida de muitos docen-
tes perto de um inferno! Como
se não bastasse, os grandes
iluminados da educação pre-
tendem ainda criar um sistema
de avaliação que dilacere de
vez o espírito dos docentes!

4/5. Tudo o que se tem feito
na educação nos últimos anos
foi sem preocupação com a
qualidade da mesma, mas sim
antes preocupando-se apenas
com a pretensa falsa mudança
da imagem da educação.

Tudo o que se fez com o
estatuto do aluno, com a
(in)disciplina, com a escolarida-
de obrigatória, com o ECD,
tudo foi feito com a preocu-
pação central de reduzir custos
e trabalhar para as estatísticas.
Salvo rara e pontual excepção,
temos sido um país dominado
pela ânsia de mostrar resulta-
dos e estatísticas na Europa,
mas sem alterar a base ou a
raiz dos problemas da edu-
cação. E por isso estamos a
caminhar numa direcção cada
vez mais incerta e cheia de
contrariedades e contradições.

É óbvio que a criação de
obstáculos à validação das

avaliações dos docentes é uma
das maiores e mais rudes injus-
tiças que se criou no ECD. O
MPT-Madeira está abertamen-
te contra o rude ataque que se
encetou à classe docente, tam-
bém no que diz respeito à limi-
tação com a adopção de vagas
no acesso dos docentes à pro-
gressão natural e respeitando o
mérito absoluto.

1/2/3/4/5. O Partido enten-
de que o ECD da RAM foi uma
autêntica trapalhada. Para
quem considerava o ECD e
modelo de avaliação nacional
injusto e desapropriado, aca-
bou por transformar o da
Madeira em algo de inqualificá-
vel, altamente lesivo para a
classe docente, para os alunos
e para todo o ensino e aprendi-
zagem.

Tendo em consideração
que muito possivelmente está
para breve uma revisão do ECD
e do modelo de avaliação no
Continente, somos da opinião
de que a Região deverá aguar-
dar que o mesmo seja aprova-
do para, de forma a evitar a
barafunda em que se transfor-
mou o actual ECD da RAM,
garantir que o ECD e o modelo
de avaliação garantam a inter-
comunicabilidade entre as dife-
rentes regiões e seja garantida
em igualdade de oportunida-
des a merecida progressão dos
docentes na carreira.

HORÁRIOS DE
TRABALHO

1. O actual quadro legal
relativo a horários é consi-
derado pelos docentes,
extremamente agressivo do
ponto de vista do agrava-
mento das condições de
exercício da profissão, sen-
do ainda apontado como
um dos principais motivos
de um cada vez maior e pre-
maturo desgaste profissio-
nal. Que pretende o partido
fazer em relação a este qua-
dro legal?

2. Admite ou não promo-
ver a adequação do quadro
legal dos horários às exi-
gências da profissão, no
respeito pelo tempo de ser-
viço e/ou idade dos docen-
tes, pela necessidade das
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escolas de aumento do seu
crédito global de horas e
pela adequação dos horá-
rios ao projecto de cada
escola e às características
dos seus recursos huma-
nos? Em que moldes?

1. A actual situação exige
novos actores polít icos na
governação regional. É falso
argumentar que a Madeira não
pode ir mais longe devido às
limitações constitucionais. O
problema da escola é, funda-
mentalmente, um problema
organizacional, de descentrali-
zação e de respeito pela auto-
nomia dos estabelecimentos
de educação e ensino. Há gen-
te a mais na Secretaria e nas
direcções regionais que inferni-
zam a vida das escolas e dos
professores. E isto não depen-
de da Constituição. Como não
depende o número de alunos
por escola e por turma, o orça-
mento, a autonomia, a organi-
zação interna, inclusive, peda-
gógica, a capacidade de retirar
toda a tralha que meteram na
escola confundindo o essencial
com o acessório. Não depende
da Constituição a disciplina e o
rigor, tampouco as exigentes
políticas de família para que os
alunos percebam o que a esco-
la deles espera e vice-versa.
Até no plano curricular há que
aproveitar a Lei de Bases, que
no nº 4 do Artigo 1º salienta: “O
sistema educativo tem por
âmbito geográfico a totalidade
do território português –
Continente e Regiões Autó-
nomas – mas deve ter uma
expressão suficientemente fle-
xível e diversificada (…)” como
se extrai do nº 4 do Artigo 50º
sobre o desenvolvimento curri-
cular.

É evidente que defende-
mos, em próxima revisão cons-
titucional, como primeiro pas-
so, que “as bases do sistema
de ensino” passem a ser
enquadradas no âmbito da
reserva legislativa relativa e não
absoluta da Assembleia da
República. Todavia, ninguém
se pode escudar na Cons-
tituição pelo desaire da política
educativa regional. 

2. Obviamente que sim. Não
faz, por exemplo, sentido, que
a primeira redução de duas
horas se dê aos 50 anos e 15 de
serviço. Nós defendemos os 40
anos e 10 de serviço no pata-
mar inicial. Mas, este aspecto
em conjunto com outros que a
pergunta encerra, depende da
implementação de um Regime
Jurídico do Sistema Educativo
Regional (já apresentado pelo
PS-M e inviabilizado pelo PSD),

através do qual se edifique
todo o edifício legislativo regio-
nal. Mas isto só se consegue
com muita negociação com o
governo da República, com a
Comissão de Educação da
Assembleia da República e
com os parceiros sociais. Nós
apostamos no diálogo, na sin-
ceridade das propostas e no
princípio, para o qual devemos
caminhar, que podem coexistir,
no País, três sistemas educati-
vos. Apenas devem de ser res-
peitados alguns princípios
orientadores. Um exemplo: o
Português é do Minho ao
Corvo! E vamos mais longe, ao
Ministério apenas deve compe-
tir a definição das competên-
cias gerais essenciais de final
de ciclo. Mais nada. A distri-
buição da carga curricular e
dos próprios programas devem
ser elaborados ao nível de
escola. É assim que se geram
dinâmicas e participação activa
nos processos. 

1. O CDS concorda com a
necessidade de rever o actual
quadro legal relativo a horários.
Para nós, o professor não é um
burocrata na escola mas um
pedagogo; sendo necessário
dispor, no seu horário de traba-
lho, de horas para se dedicar
mais às vertentes científica e
pedagógica do ensino e menos
aos aspectos formais do mesmo. 

2. Pensamos que as escolas
deverão adaptar os horários do
seu corpo docente às necessi-
dades das mesmas, em função
dos respectivos projectos
escolares, assim como das
especificidades funcionais dos
seus recursos humanos. A for-
ma de o fazer: quanto ao CDS
a implementação da carga
horária nas escolas deve ser
menos normativa e mais flexí-
vel, cabendo aos Órgãos de
Gestão estabelecer os moldes
que mais se adequam às suas
especificidades.

1/2. O actual quadro legal
dos horários de trabalho
docente compromete seria-
mente a qualidade da resposta
educativa, agravando as cada
vez mais difíceis condições de
trabalho dos professores e
educadores. Deste modo, o
PCP defende a necessidade de
consagrar maior autonomia às
escolas no sentido de ajusta-
rem o seu crédito global de
horas às reais imposições defi-
nidas nos seus Projectos
Educativos.

1. A profissão docente é
demais exigente e desgastante
para que se a compare perma-
nentemente com outras activi-
dades. O BE defende a elabo-
ração de horários de trabalho
com base em critérios pedagó-
gicos em detrimento de crité-
rios economicistas.

2. O BE fará tudo o que esti-
ver ao seu alcance para que se
dignifique a profissão docente.
Para tal respondemos afirmati-
vamente aos critérios enuncia-
dos na questão como estando
na base da elaboração e distri-
buição justa e transparente dos
horários de trabalho.

1/2. Nos últimos anos per-
deu-se muito na educação e
ganhou-se pouco. Só nas esta-
tísticas é que estamos bem!
Nas escolas, nas salas de aula,
nos concursos e na avaliação
estamos cada vez pior. Mais
restrições na formação contí-
nua de docentes, desapareci-
mento da redução de horários
com o avançar da idade do
docente, entre outros. Foram
direitos que se perderam!
Foram direitos roubados de um
modo leviano por quem nos
tem (des)governado! Estare-
mos atentos ao evoluir da nova
governação do país e exigire-
mos do GR uma postura dife-
rente daquela que tem tido até
ao momento, descartando
quase sempre as responsabili-
dades para a República, como
se a Autonomia de nada servis-
se.

1/2. Quanto ao actual qua-
dro legal relativo a horários, o
Partido é da opinião de que
com a resolução e respectiva
simplificação do processo ava-
liativo dos docentes, que se
perspectiva com o novo execu-
tivo governativo, o problema
ficará na sua globalidade dimi-
nuído e consequentemente
resolvido.

Por outro lado, estamos,
PND, convencidos de que, de
uma forma geral, o quadro legal
dos horários estão de forma
minimamente razoável adapta-
dos às exigências da profissão.
Todavia, também temos a ple-
na consciência de que determi-
nadas escolas, face às suas
especificidades, nomeada-
mente aquelas que apresentam

um diagnóstico do universo
discente particularmente com-
plicado, deverão, essas sim,
promover e adequar um quadro
legal dos horários dos docen-
tes capazes de dar uma res-
posta cabal às problemáticas
especificidades que os alunos
apresentam, no sentido de se
obterem melhorias significati-
vas em todo o processo de
ensino-aprendizagem. 

AUTORIDADE E
DISCIPLINA

1. A indisciplina é um
problema grave nas esco-
las, prejudicando claramen-
te o desenvolvimento de
aprendizagens de qualida-
de e constituindo um factor
de enorme desgaste no
desempenho profissional
dos docentes. Que medidas
preconiza o partido para
devolver a autoridade aos
docentes e debelar a indis-
ciplina nas escolas?

1. Através de quatro aspec-
tos essenciais: primeiro com
rigorosas políticas de família e
de políticas económicas gera-
doras de emprego; segundo,
através da participação do alu-
no numa escola que seja atrac-
tiva; terceiro, com menos alu-
nos por escola e por turma;
finalmente, através de um
investimento no aluno aos pri-
meiros sinais de insucesso.
Não faz sentido gastarmos, na
Madeira, 10 milhões de euros
por ano em 6.000 repetências.
Esse dinheiro deve ser aplicado
logo no pré-escolar aos primei-
ros sinais de desconformidade.
Não é aos 12/14 anos que
vamos conseguir recuperar e
entusiasmar para o sucesso. Aí
as lacunas são demasiado si-
gnificativas. É um problema de
saber fazer contas: ou se inves-
te cedo ou perde-se o dinheiro
com as inevitáveis reper-
cussões no futuro. Não se pode
pedir a um aluno sucesso
quando lhe faltam as bases.   

Depois, a autoridade não se
decreta. Ela emerge natural-
mente do respeito e de uma
mentalidade que tem de ser
construída diariamente. Por
parte das famílias e por parte
dos docentes. A formação ini-
cial é muito importante e a polí-
tica de estágios pedagógicos

determinante. Mas tudo isto é
trabalho para 16 a 20 anos. 

1. O CDS participou, de um
modo muito empenhado, no
novo ESTATUTO DISCIPLINAR
DO ALUNO que deverá ser
adaptado à Região, tendo em
conta as nossas especificida-
des. No mesmo, preconizam-
-se medidas muito importantes
no sentido de devolver a auto-
ridade aos docentes e minimi-
zar a indisciplina nas escolas.
Para o CDS é importante que
se faça essa adaptação antes
do início do próximo ano lecti-
vo 2011-2012.

1. As escolas, em particular
a escola pública, são o palco
de todas as tensões e conflitos
sociais em emergência, enfren-
tando cada vez mais os profes-
sores e restante pessoal não
docente sérias dificuldades em
por um lado, gerir com autori-
dade e eficácia esses proble-
mas e por outro, participar na
promoção de uma cidadania
democrática e responsável. É
necessário ouvir os docentes e
com eles criar as condições
necessárias às respostas que
cada comunidade educativa
entende serem as mais ade-
quadas aos problemas que
enfrenta.

1. O BE considera que a
escola é uma amostra da pró-
pria sociedade. Assim, muita
da indisciplina verificada na
escola tem origem, em grande
parte, nas patologias sociais
que nela são reflectidas e que
por vezes assumem contornos
assustadores. Somos assim
defensores de medidas que
privilegiem a prevenção e/ou a
supressão das causas na
sociedade articuladas com
medidas pontuais na escola de
carácter punitivo devidamente
justificadas perante os prevari-
cadores. Combater a indiscipli-
na requer uma articulação entre
todas as entidades do sistema
educativo. A par disto, há a
necessidade de rever o Esta-
tuto do aluno no sentido de
fomentar uma atitude mais res-
ponsável e cívica por parte dos
alunos.  

1. Enquanto não for criado
um sistema disciplinar que res-
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ponsabil ize seriamente os
infractores nas escolas, não
conseguiremos impedir que o
fenómeno da indisciplina
cresça a olhos vistos. De que
vale perder-se horas com con-
selhos disciplinares com medi-
das educativas de 3, 5 ou 10
dias para os alunos indiscipli-
nados, quando os mesmos, na
sua maioria, voltam piores do
que quando foram? Tem de
haver uma actuação mais ime-
diata e menos burocrática que
faça fazer sentir no aluno e no
encarregado de educação essa
responsabilidade. Se falhar,
tem de ser o aluno a ser res-
ponsabilizado e afastado da
turma. Chega-se muitas vezes
a prejudicar vários alunos de
uma turma, só para não se
expulsar um aluno. Isto é
inconcebível e tenderá a agra-
var-se com o prolongamento
da idade da escolaridade obri-
gatória. 

1/2. O Partido entende que
o actual Estatuto do Aluno da
RAM configura um instrumento
fundamental capaz de propor-
cionar a necessária autoridade
aos docentes. Porém, a sua
aplicação esbarra, na prática,
em entraves diversos, nomea-
damente todos aqueles que se
prendem com a incorrecta ati-
tude dos diferentes órgãos
executivos e da Secretaria
Regional de Educação, que
com o intuito de ocultarem a
realidade da indisciplina das
escolas, acabam por, de forma
permissiva, ocultar a preocu-
pante realidade de muitas
escolas e contribuir para o
adensar da já de si gravosa
situação. 

EMPREGO,
VINCULAÇÃO E
CONCURSOS

1. Garante esse partido a
abertura de concursos que
visem a mobilidade dos
docentes dos quadros e o
ingresso em quadro dos
professores contratados
necessários para fazer face
à realidade específica de
cada estabelecimento?
Com que periodicidade e de
acordo com que critérios?

2. Considera ou não viá-

vel a criação de um meca-
nismo automático de vincu-
lação de docentes contrata-
dos?

1. Acabámos de referir que
desperdiçamos dez milhões
por ano. Esta posição traz no
seu bojo que os contratados só
existem, com a expressão que
têm, porque o sistema não está
configurado para dar resposta
às necessidades. É por isso
que assumimos que “não há
professores a mais, o que exis-
te é sistema educativo a
menos”. Por outro lado, o siste-
ma não deve bloquear a mobi-
lidade, mas ele também deve
gerar, em termos de Estatuto,
as condições que incentivem à
fixação e estabilidade do qua-
dro docente. Aliás, a Educação
não pode ser orientada por
custos mas por necessidades.
O que não se investir hoje
pagar-se-á amanhã.

2. É defensável que uma
percentagem mínima em
situação de contratados seja
acautelada, em função da pro-
cura. O que nos parece inacei-
tável é a expressão do número
de professores nessa situação.
Por isso, o mecanismo auto-
mático, em determinadas cir-
cunstâncias, deve ser conside-
rado. 

1/2. O CDS sempre defen-
deu e continuará a defender, o
interesse dos docentes e, por
isso, preconizamos a garantia
da abertura de concursos que
defendam a mobilidade dos
docentes dos quadros, assim
como o ingresso em quadro
dos professores contratados,
sempre que haja a necessidade
da criação dos mesmos, em
função das realidades específi-
cas de cada escola. A periodi-
cidade deve ser a que decorrer
de um acordo, com critérios
muito objectivos, entre o
Governo e os parceiros sociais.

1/2. O PCP sempre defen-
deu um modelo de recrutamen-
to de pessoal docente assente
sobre as reais necessidades do
sistema educativo garantido a
estabilidade, a mobilidade e
vinculação dinâmica dos pro-
fessores e educadores. Os
aspectos ligados à periodicida-
de e aos critérios prioritários de
recrutamento devem ter o
carácter amplo da aplicação ao
todo nacional, sem prejuízo das

especificidades consagradas
pelas autonomias regionais, e
resultarem de uma efectiva
negociação com as organi-
zações sindicais.

1/2. O BE é amplamente
favorável à estabilização profis-
sional dos docentes. Só assim
se criam condições para um
bom desenvolvimento de tra-
balho. Deverão ser colocadas a
concurso todas as vagas que
corresponderam a horários
completos nos últimos três
anos consecutivos ou que nes-
te mesmo espaço temporal
tenham sido alvo de reno-
vações de contratos a termo
certo de docentes, pelo facto
de corresponderem a necessi-
dades permanentes do sistema
educativo.

1/2. Seria fácil para nós
dizermos que garantimos, mas
temos de estar cientes das res-
trições que atravessamos, da
redução da massa estudantil
na região, entre outros facto-
res. No entanto, achamos que
o sistema actual de contra-
tação e colocação de docentes
é muito fechado e tende a
estrangular a mobilidade dos
docentes na sua carreira, ao
nível da vinculação. A criação
de um mecanismo automático
de vinculação de docentes
contratados seria sem dúvida
uma boa resposta e uma medi-
da eficaz para limitar o senti-
mento de instabilidade que pai-
ra sobre muitos docentes. Em
cada ano lectivo o número de
docentes desempregados e
em situação precária sobe a
um ritmo galopante.

1/2. A gestão dos recursos
docentes é, dentro da função
pública, das mais complexas.
O actual modelo de concursos
para mobilidade dos quadros e
ingresso na carreira que se rea-
lizam de quatro em quatro
anos, com a possibilidade de
renovação anual dos docentes
contratados para fazer face às
necessidades, ainda que não
seja perfeito, veio, em certa
medida, organizar o caótico
sistema de que, até há bem
pouco tempo, o sistema edu-
cativo padecia e proporcionar
uma maior estabilidade do cor-
po docente e consequente-
mente uma melhoria de todo o
processo de ensino-aprendiza-
gem resultante da mesma.

Contudo, o Partido entende
que deverá ser equacionada a
hipótese de, à semelhança de
uma proposta que já foi debati-
da na Assembleia da Repúbli-
ca, analisar criteriosamente os
casos dos docentes que já são
contratados há 10 ou mais
anos, de forma a permitir que
nestes casos se desenvolva um
mecanismo automático de vin-
culação, sob pena de poder
passar a existir na Função
Pública uma classe de trabal-
hadores altamente discrimina-
da face a outras carreiras exis-
tentes. 

CARREIRAS E
SALÁRIOS

1. As sucessivas medi-
das de austeridade têm pro-
vocado consequências na
carreira docente, nomeada-
mente o seu “congelamen-
to” e a redução de salários.
O partido concorda com a
reposição do valor dos salá-
rios, o reinício da pro-
gressão nas carreiras e a
recuperação do tempo de
serviço que tem sido perdi-
do para este efeito? Se sim,
que acções pretende de-
sencadear nesse sentido?

2. Considera justo e viá-
vel a manutenção do subsí-
dio de insularidade?

1. O que nós temos vindo a
defender e apresentámos pro-
postas nesse sentido, inviabili-
zadas pelo PSD, é que todo o
tempo de congelamento conte
para efeitos de reposiciona-
mento na carreira. E propuse-
mos também que esse reposi-
cionamento produzisse efeitos
retroactivos no plano remune-
ratório. Trata-se de uma
questão que terá de ser nego-
ciada com os parceiros sociais
para determinar o faseamento
dos encargos se tal ainda for
possível. De uma coisa não
abdicamos, é que a contagem
do tempo congelado conte
para efeitos de reposiciona-
mento. 

2. Mas passará pela cabeça
de alguém o corte no subsídio
de insularidade? Mas com o
PSD-M tudo é possível.

1/2. Os últimos seis anos de
governação em Portugal,
representaram uma penali-
zação em matéria salarial,
decorrente, por um lado, do
congelamento das progres-
sões na carreira e, por outro,
este mais recente, com a apli-
cação de medidas legislativas
que levaram às reduções sala-
riais impostas no ano 2010 e
2011 e cujas consequências
são verdadeiramente dramáti-
cas para a dignidade profissio-
nal de uma carreira mas, sobre-
tudo, no redução abrupta do
nível de vida dos docentes por-
tugueses. 

O CDS concorda com a
reposição do valor dos salários,
logo que as medidas impostas
pelo “memorando”, deixem de
vigorar. Todavia, achamos que
uma medida legal para a recu-
peração do tempo de serviço,
entretanto perdido, deve ser
imediatamente implementada.
Nesse sentido, temos vindo a
apresentar propostas na
Assembleia Legislativa da
Madeira, posteriormente recu-
sadas pela maioria que suporta
o Governo Regional; inclusiva-
mente, temos um Projecto de
Resolução em sede de Comis-
são Parlamentar de Educação,
que Recomenda ao Governo
Regional que todos os docen-
tes já avaliados até ao final de
2010, com direito à progressão
em 2011, sejam reposiciona-
dos na carreira, facto que ainda
não aconteceu.

1. O PCP assume a exigên-
cia da imediata contagem inte-
gral do tempo de serviço para
efeitos de progressão na
carreira e a reposição do valor
dos salários. Entende, pois,
que é necessário criar con-
dições políticas e económicas
para o aumento real, sustenta-
do e contínuo dos salários.
Quer a nível nacional quer
regional, as bancadas parla-
mentares do PCP, propuseram
diversas iniciativas legislativas
que visavam e visam o cumpri-
mento deste fim.

2. Dadas as condições
específicas da insularidade e
os custos acrescidos que pro-
vocam, o PCP considera justo
e viável a atribuição de com-
pensações a este título.

1/2. Sim. Criando legislação
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Regional e/ou adaptando legis-
lação Nacional que possibilite a
prossecução destas legitimas e
justas pretensões.

1. Uma coisa que o MPT
nunca percebeu, pensamos
que também todos os docen-
tes da Região, é o facto de os
Açores terem um ECD diferen-
te do nosso e uma progressão
na carreira docente também
diferente da nossa. O GR da
Madeira nunca quis agir verda-
deiramente em prol da classe
docente da Região, mas antes
através da ilusão e do engano.
Nos Açores o GR local esteve
sempre do lado dos docentes e
da função pública, pois permi-
tiu a progressão na carreira
sem congelamentos. 

O MPT já tem apresentado
ideias e propostas no sentido
de ser reposta a justiça, e acha
que há direitos que deveriam
ser restabelecidos. O congela-
mento da progressão na carrei-
ra docente nunca deveria ser
admissível, enquanto tivermos
no país administradores públi-
cos a auferirem de salários de
topo na UE! É uma afronta para
todos os trabalhadores deste
país assistirmos a assimetrias
deste género: sectores da
administração pública e do
Estado ainda a usufruírem de
direitos quase soberanos e os
trabalhadores portugueses a
verem os seus salários e con-
dições de vida a se deteriora-
rem cada vez mais. E os docen-
tes estão bem no centro da-
queles que mais foram massa-
crados por um Estado anti-
-social e indiferente às cada
vez maiores desigualdades
criadas na nossa sociedade.

2. O subsídio de insularida-
de não só deveria manter-se
mas acima de tudo deveria
aumentar gradualmente.

1. As trapalhadas do
Estatuto da Carreira Docente
da RAM e da inexistência de
um modelo de avaliação por
omissão e responsabilidade do
Governo Regional da Madeira,
fez com que a situação da clas-
se docente da Madeira resva-
lasse para uma situação ímpar
em todo o país, a de os profes-
sores se verem impossibilita-
dos de progredir na carreira.
Face a esta realidade, entende-
mos que a situação deverá ser
reposta, não nos moldes ata-
balhoados, injustos e desapro-
priados que o Governo Regio-
nal da Madeira encontrou para

tentar repor o mal que já estava
feito, mas antes através do
encontro com a classe docen-
te, sindicatos e outros, de um
modelo justo e que os docen-
tes conheçam com a devida
antecedência.

2. Quanto à questão do sub-
sídio de insularidade, o Partido
entende que o mesmo se deve-
rá manter, pois enquanto facto-
res que oneram a vida dos
madeirenses todos os dias,
como por exemplo o monopó-
lio dos portos, a insularidade
continuará a pesar todos os
dias nos bolsos de todos aque-
les que vivem na Região. No
que concerne à viabilidade
deste mesmo subsídio, a mes-
ma está mais que garantida,
bastará o Governo Regional
direccionar as suas prioridades
para o que é efectivamente
prioritário, em detrimentos de
obras inúteis, financiamentos a
desporto profissional descabi-
dos, entre outros.

CONDIÇÕES PARA O
CUMPRIMENTO DA
ESCOLARIDADE
OBRIGATÓRIA

1. Perante todas as inter-
rogações que foram colo-
cadas, e tendo em conta
desígnios nacionais que,
assumidos em lei, se reve-
lam incontornáveis – apesar
do contexto de crise em que
nos movimentamos – fica
uma pergunta pertinente
que exige resposta: como é
que cada partido pensa
levar a cabo o cumprimento
da escolaridade obrigatória
de 12 anos? Com que meios
e de que forma? Como pen-
sa ainda concretizar a gene-
ralização da Educação Pré-
Escolar aos 3 e 4 anos de
idade e que posição tem
relativamente à obrigatorie-
dade da sua frequência nos
anos imediatamente ante-
riores ao acesso ao 1º ciclo
de escolaridade?

1. Os doze anos constituem
a base sobre a qual se poderá
desenhar o futuro. Um povo
com competências deficitárias
nunca conseguirá a sua liber-
tação económica, social e cul-

tural. É a escola que tem de
conduzir a uma sociedade mais
justa, mais fraterna e mais cul-
ta. Há, por isso, a necessidade
de tornar a Secretaria Regional
da Educação numa grande
mesa de diálogo, ao jeito de um
brainstorming, de uma festa
das ideias, no sentido de uma
recolha de informação múltipla
que possibilite o desenho do
sistema que permita a resposta
mais adequada. Não é com
uma Secretaria fechada na sua
torre de marfim, que se encon-
trarão as respostas. O Sistema
morre quando funciona por
interruptor: uns pensam e os
restantes executam. Ora, o
Sistema é um mix, é composto
de muitas variáveis que têm de
ser compaginadas através de
pensamento político-estratégi-
co. Isso implica que nos tenha-
mos de colocar todos de acor-
do no essencial, que corres-
ponde ao dever da Escola ser o
motor que puxa pela Socie-
dade e não ao contrário.
Enquanto não for assumido
que a Escola é que cria e
potencia o futuro, não iremos
longe. 

É neste quadro de preocu-
pações que temos de reequa-
cionar a Escola a Tempo
Inteiro, a problemática da
estrutura familiar, do sentido da
Educação nessa estrutura fun-
damental, o problema da orga-
nização social, desde logo, a
lógica em que assentam os
horários de trabalho, o paradig-
ma económico e o grau de
estabilidade. Zeca Afonso, no
Menino do Bairro Negro, escre-
veu: “(…) Onde não há pão…
Não há sossego”. É isso, não
podemos ver a Escola como
microcosmos, portanto, de for-
ma isolada. A Escola é muito
mais do que salas de aula, pro-
fessores e alunos. Como escre-
veu um pedagogo italiano,
“antes de ensinar latim ao
João, temos de conhecer o
João”. Só por aí, reestruturan-
do a sociedade, a Escola pode-
rá criar as condições indivi-
duais e colectivas para que
haja pão e sossego.

1. O CDS concorda, como
princípio, com a extensão da
escolaridade obrigatória até ao
12º ano. Cabe ao actual
Governo da República, agora
empossado, dar as orientações
e criar as condições financeiras
e pedagógicas, para que seja
possível o cumprimento deste
objectivo.

No entanto, consideramos
que, face à crise e à imposição
das medidas de austeridade no

nosso País, este objectivo da
implementação da escolarida-
de obrigatória até aos 12 anos,
deve ser adiado até 2013.

Em relação ao Ensino Pré-
escolar, nós concordamos que
ele deve ser obrigatório apenas
no ano imediatamente anterior
ao 1º ciclo do Ensino Básico.
Neste momento, não é plausí-
vel que, financeiramente, seja
possível estender essa obriga-
toriedade aos demais anos
imediatamente anteriores.

1. Colocando como acção
prioritária a edificação de uma
escola pública de qualidade
para todos e consequentemen-
te, fazendo um investimento
efectivo neste sector, é possí-
vel e desejável a instituição de
uma Educação Pré-Escolar
universal e obrigatória a partir
dos 3 anos com um percurso
educativo e escolar que só ter-
mina com a conclusão do 12º
ano de escolaridade. Não sen-
do, porém, este o propósito do
poder nacional e regional,
como o demonstra o conjunto
de medidas que têm sido toma-
das ao longo de todos estes
anos, o PCP continuará a
empenhar-se na defesa daqui-
lo que considera dever ser prio-
ritário para o desenvolvimento
da nossa Região e do país, a
promoção de uma Escola ver-
dadeiramente inclusiva, de
qualidade, democrática e ver-
dadeiramente valorizadora da
acção dos seus agentes.

1. O BE considera que o 12º
ano de escolaridade obrigató-
rio só será possível se as con-
dições das escolas melhora-
rem e se forem dotadas de
mais e melhores recursos
humanos e financeiros. Apesar
das condicionantes impostas
pela troika o BE considera que
o desígnio da educação não se
pode pautar por cortes, por-
quanto está em causa o futuro
das gerações de hoje e do pró-
prio país.   

1. A educação neste país
tem sido sempre entendida de
forma irrealista e muitas vezes
utópica. Esta nova dimensão
que se pretende dar à edu-
cação, mais uma vez nasce nos
gabinetes dos iluminados e
está desligada da realidade do
país. Como se pode pensar
numa educação que começa
mais cedo, termina mais tarde
e tem pelo caminho um percur-
so cada vez mais complexo e
exigente, quando da parte do
estado o apoio é cada vez mais
reduzido e distante?

Como se pode falar de uma
educação de qualidade e de
vanguarda, quando nas esco-
las já nem verbas para fotocó-
pias existem?

Como pensar numa edu-
cação de inclusão, aumentan-
do a idade da escolaridade
obrigatória para os 18 anos,
quando em muitos casos
vamos ter um ou dois alunos
numa turma a prejudicarem 15
ou 16? Se calhar um aluno de
17 anos numa turma de 5º ano,
ou de 18 anos numa turma de
7º ano?

Como se pode pensar na
generalização da Educação
Pré-escolar aos 3 e 4 anos,
quando não existe uma rede de
serviço escolar à altura desse
desafio?

1. No que respeita às
questões em causa, há que
definir prioridades. Nesse sen-
tido, e se tivermos em conside-
ração que a Educação é um
pilar fundamental de um
Estado Democrático, é funda-
mental encontrar formas de
cortar na gordura supérflua
deste Governo Regional (jack-
pot da Assembleia Legislativa
da Madeira, regalias da classe
política regional, apoios ao
desporto profissional, investi-
mentos em obras sem qualquer
utilidade, atribuição do estatu-
to de utilidade pública a fun-
dações que são autênticos sor-
vedouros públicos, …) para
libertar as verbas necessárias a
um correcto e criterioso finan-
ciamento da Educação.

www.spm-ram.org
O trabalhador informado

está mais apto
a defender os seus direitos
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Neste ano lectivo, vários
foram os sócios, do
Sector de Educação

Especial, que recorreram ao
Sindicato dos Professores da
Madeira para relatar situa-
ções, pedir parecer ou toma-
da de posição desta organi-
zação sobre acontecimentos
relativos à Educação Espe-
cial.

No início do ano lectivo, o
SPM solicitou a V. Excia,
Directora Regional da Di-
recção Regional de Educa-
ção Especial e Reabilitação,
reunião para apresentar algu-
mas dessas questões. Na
reunião que ocorreu no dia 27
de Outubro de 2010, pude-
mos constatar o diálogo, a
troca de ideias e a abertura
para a resolução dos proble-
mas.

Ao longo do ano lectivo
continuámos a ser confronta-
dos pelos sócios com várias
questões, algumas novas
mas outras relacionadas com
os assuntos abordados na
reunião supra citada, pelo
que somos levados a inferir

que as mesmas não tiveram a
resolução desejada ou care-
cem de melhores esclareci-
mentos.

Serve este documento
para dar conhecimento a V.
Excia da generalidade dos
assuntos que preocupam os
docentes. Passamos a enu-
merá-los:

- O esclarecimento sobre
o modelo de experiência e
sobre quem tutela a adminis-
tração e gestão do Serviço
Técnico de Deficientes
Auditivos/EB1/PE Professor
Eleutério de Aguiar, organi-
zação de alunos nos grupos,
nas salas e seus horários,
substituição de docentes e
qual o tipo de formação
especializada dos docentes
que trabalham com os alunos
portadores de deficiência
auditiva. 

- A avaliação sobre o
modelo de inclusão que a
acima citada experiência
educativa tem vindo a desen-
volver.

- O descontentamento
generalizado com exigências
que se prendem com a calen-
darização da avaliação da
“Certificação de Qualidade”
da DREER, nomeadamente a
entrega da síntese de ava-
liação dos alunos com NEE
ter de ocorrer antes dos perí-
odos de avaliação habituais
nas escolas do Ensino
Regular. Solicitamos que seja
feita uma reapreciação das
datas de entrega dos docu-
mentos.

- A alteração dos critérios
de avaliação dos alunos com
NEE, tornando-a, à seme-
lhança do sistema de ensino
regular onde estão inclusos,
mais formativa e menos rígi-
da (objectivo atingido/não
atingido).

- Na reunião ficou acorda-
da a flexibilização de prazos
de entrega de documen-
tação, a exemplo os PEI’s,
pois no início do ano escolar
os Projectos Curriculares de
Turma não estão concluídos,

existem alunos com NEE que
mudam de estabelecimentos
de ensino e carecem de nova
avaliação diagnóstica e ainda
existem docentes especiali-
zados responsáveis por gran-
de número de alunos.

- A gestão, funcionamento
e organização das equipas
dos CAP’s, através da imple-
mentação de regulamentos
internos, previstos na lei, mas
ainda não delineados.

- Aguardamos documento
oficial que esclareça as esco-
las do Ensino Regular, de for-
ma clara, sobre as horas que
os docentes especializados
têm de cumprir, no que res-
peita aos Tempos de Estabe-
lecimento de Ensino e aos
Tempos de Reuniões. 

- Contámos com a cola-
boração por parte da DREER
para a resolução do proble-
ma que afectava muitos dos
docentes especializados, na
questão da reposição das
verbas da Caixa Geral de

Aposentações.

- No que diz respeito ao
calendário escolar e face à
existência de equipas multi-
disciplinares de vários técni-
cos nas Unidades de Ensino
Especializadas, nas Unida-
des de Ensino Estruturado,
nas Instituições de Educação
Especial, nos Centros de
Actividades Ocupacionais e
no Centro Socioeducativo, e
considerando que estes
podem, em períodos não lec-
tivos, dar apoio às famílias
com actividades de carácter
socio-ocupacional, o SPM
deu parecer de que as activi-
dades de escolarização
desenvolvidas pelos docen-
tes não devem prolongar-se
para além do calendário lecti-
vo previsto no Despacho
para o Ensino Básico.

Sem outro assunto de
momento e disponíveis para
eventual reunião para abor-
dagem destes assuntos.

Balanço do ano lectivo em carta à tutela

Preocupações no sector
da Educação Especial

Têm sido muitas as queixas dos professores da Educação Especial, sendo urgente a tomada de medidas
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No passado mês de Mar-
ço foi pago, em cúmulo
com o vencimento res-

pectivo, o subsídio de insulari-
dade relativo ao ano de 2010.

À semelhança do que acon-
teceu com os vencimentos
auferidos a partir do mês de
Janeiro de 2011, também
sobre o subsídio de insularida-
de foi aplicado um corte, sem
que para tal tenha existido
qualquer justificação ou funda-
mentação jurídica por parte da
administração educativa.

De acordo com a legislação
em vigor (DLR n.º 3/2002/M, de
1 de Março), o valor do subsí-
dio de insularidade correspon-
de a tantos duodécimos quan-
tos os meses de serviço
completos até 31 de Dezembro
e é pago no mês de Março do
ano seguinte (à excepção do
Porto Santo, onde o referido
subsídio é pago mensalmente).

Da análise, quer do Orça-
mento de Estado, quer do
Orçamento Regional para o
ano de 2011, resulta evidente a
inexistência de quaisquer nor-

mas de aplicação retroactiva
que visem reduzir um subsídio
que se venceu a 31 de
Dezembro de 2010, pelo que a
redução efectivada pela admi-
nistração educativa é manifes-
tamente ilegal.

No sentido de contestar
esta ilegalidade, e uma vez
que, nem os docentes, nem o
SPM foram notificados no sen-
tido da justificação da redução

do subsídio de insularidade, o
SPM requereu ao Secretário
Regional de Educação e
Cultura a passagem de uma
certidão com os fundamentos
de direito e de facto do acto
administrativo praticado. Com
esta certidão, o SPM interporá,
em tribunal uma acção em
nome dos direitos e dos inte-
resses dos seus associados,
que vise a reposição das ver-

bas correspondentes ao valor
do corte efectuado no subsídio
de insularidade dos docentes.

Margarida Fazendeiro,
coordenadora do 
Gabinete Jurídico

Corte sem fundamentação legal leva SPM a acção jurídica

Reposição do subsídio de insularidade

Candidatos às condições específicas
ME deixa candidatos fora
do concurso

OSindicato dos Professores da Madeira interpôs, no
passado sábado, dia 30 de Abril, uma Providência
Cautelar de Suspensão da Eficácia de Norma com

Pedido de Decretamento Provisório relativa ao ponto 3 do
Aviso nº 9514-A/2011, de 21 de Abril, que procede à abertura
do Concurso Anual com vista ao suprimento das
necessidades transitórias do pessoal docente para o ano
escolar 2011/2012.

À semelhança do ano anterior, o Ministério da Educação
incorre numa ilegalidade e inconstitucionalidade ao
considerar, apenas para efeitos de destacamento por
condições específicas, «docentes de carreira aqueles que têm
uma relação jurídica de emprego público de carácter
permanente com agrupamento de escolas ou escola não
agrupada da rede do Ministério da Educação.»

O SPM espera que o Tribunal Administrativo e Fiscal do
Funchal se pronuncie em tempo útil, sob pena de os docentes
em exercício na RAM voltarem a ficar prejudicados e
penalizados ao lhes ser vedado a possibilidade de mobilidade
dentro do seu País, direito consagrado constitucionalmente.

A luta sindical passa cada vez mais pela vertente jurídica,
inclusive nos tribunais, na defesa da legalidade e dos
interesses dos professores e educadores. São exemplo
recente as providências cautelares, as acções administrativas
especiais de impugnação dos cortes salariais nas escolas
públicas e no Conservatório da Madeira, bem como a
contestação contra o congelamento das progressões.

Docentes apanhados de surpresa
Devolução de verbas das
horas extraordinárias

Adevolução de verbas referentes a horas extraordinárias,
nas escolas da Região, deveu-se à aplicação do novo
cálculo do pagamento dessas horas. Com base no

Regime de Trabalho em Funções Públicas e por força do
Orçamento de Estado que, segundo interpretação da tutela
educativa, também se aplica à Região. Assim informou o direc-
tor regional de Administração Educativa, Jorge Morgado, em 7
de Junho, em reunião solicitada pelo Sindicato dos
Professores da Madeira, depois de ter sido confrontado com
imensas reclamações de docentes apanhados de surpresa.

Paulo Cafôfo, vice-coordenador do SPM, em declarações
posteriores ao Diário de Notícias (10 de Junho), lembrou que
quem está numa posição de exigir são os docentes na medida
em que “a administração está, neste momento, a dever muito
dinheiro aos professores relativamente aos retroactivos rela-
cionados com o reposicionamento na carreira”.

A respeito da urgência pedida para a referida devolução de
verbas, o director regional assegurou que as escolas poderiam
acertar com os professores a forma e o tempo para se proce-
der a tal devolução.

Jorge Morgado garantiu que esse acerto no IRS será efec-
tuado, mas o SPM aconselha os docentes a pedirem uma
declaração comprovativa do valor ressarcido aos serviços. Há
ainda outras implicações sobre as horas extraordinárias decor-
rentes da contabilização do horário nocturno a partir das
22h00. A Administração Educativa deu conta ao sindicato que
o horário dos docentes com horário nocturno e horas extraor-
dinárias foi alterado apenas nos casos em que o horário não
ficasse incompleto. Assim, houve docentes que viram reduzi-
do o número de horas extraordinárias.

SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA
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“É tempo de acção, não de resignação”

Tribuna Pública no Funchal

Dizer basta ao terrorismo social

Em representação do
Sindicato dos Profes-
sores da Madeira, Paulo

Cafôfo, vice-coordenador, criti-
cou a situação actual de auste-
ridade, com a intervenção da
Troika, que vem agravar a
situação social dos portugue-
ses, avançando com a expres-
são «terrorismo social». Falava
na Tribuna Pública organizada
pela USAM, junto à ALM, esta
quinta-feira, 19 de Maio, pelas
15h30.

Ainda por cima quando os
exemplos da Grécia e da
Irlanda provam que os resgates
financeiros vieram agravar a
crise nesses países. «Eles aju-
dam e nós ficamos escravos
para sempre», criticou o repre-
sentante dos professores, sem
esquecer aqueles que têm a
responsabilidade por terem
colocado o País em situação de
bancarrota.

No âmbito da deslocali-
zação do Estado Social, Paulo

Cafôfo denunciou várias medi-
das que prejudicam o sector da
Educação, apontando vários
problemas como o despedi-
mento, a precariedade, a des-
regulação de horários, as vagas
na progressão, o sistema de
avaliação burocrático, entre
outros, para logo concluir que é
tempo de «acção, de partici-
pação e não de resignação»
dos cidadãos.
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Com a publicação do
Decreto Legislativo
Regional n.º 17/2010

/M, de 18 de Agosto (ECD da
RAM), os docentes em exercí-
cio de funções na Região
Autónoma da Madeira viram
desbloqueada, finalmente, a
progressão na carreira, bem
como a diminuição da dura-
ção dos módulos de tempo de
serviço nos três primeiros
escalões que passaram de 5
para 4 anos cada um (ponto 5,
artigo 40º).

Este normativo legal con-
tém, no seu artigo 4º, uma
norma transitória que refere:
“Os docentes que reúnam os
requisitos legais para a pro-
gressão na carreira no período
compreendido entre 1 de
Janeiro de 2008 e 31 de De-
zembro de 2009, são objecto
de uma avaliação extraordiná-
ria nos termos dos números
seguintes, a qual produz os
efeitos previstos no n.º 7 do
artigo 40º do Estatuto.”

O ponto 7 do artigo 40º
estipula que: “A progressão
ao escalão seguinte da carrei-
ra opera-se na data em que o
docente perfaz o tempo de
serviço no escalão, desde que
tenha cumprido todos os
requisitos previstos nos
números anteriores, sendo
devido o direito à remune-
ração correspondente ao
novo escalão a partir do 1º dia
do mês subsequente a esse
momento e reportado tam-
bém a essa data.”

As normas atrás enuncia-
das aplicam-se, igualmente,
aos docentes que completa-
ram em 2010 ou completam
em 2011 o tempo de serviço
para efeitos de progressão,
por via da regulamentação
(Despacho n.º 69/2010, de 6
de Dezembro) da “apreciação
intercalar” prevista no ponto
16 do artigo 4º do DLR

17/2010/M.
No mês de Janeiro de

2011, alguns dos docentes
que reuniram os requisitos
necessários para a progres-
são na carreira, viram a sua
transição de escalão efectiva-
da, mas foram confrontados
com a prática de mais um
acto administrativo ilegal,
uma vez que não foram res-
peitadas as regras estipula-
das no ECD, nomeadamente
no que diz respeito à duração
dos três primeiros escalões,
tendo a Secretaria Regional
de Educação e Cultura incor-
rido em mais uma violação da
legislação em vigor.

Perante tais factos, o SPM
apresentou ao Secretário
Regional de Educação e
Cultura uma reclamação pela
não aplicação das normas
transitórias do DLR 17/2010

/M, que mais não são do que
a solução encontrada pelo
legislador para minimizar o
prejuízo profissional dos edu-
cadores e professores em
exercício na RAM, verificado
ao longo de mais 5 anos em
virtude do “congelamento”
das carreiras e que por razões
legais, omissões regulamen-
tares e soluções declaradas
inconstitucionais, prejuízo
este que nunca será totalmen-
te reparado.

O SPM continuará a exigir
a imediata reposição da lega-
lidade nos procedimentos de
progressão na carreira e
desenvolverá as acções sindi-
cais e jurídicas que achar
necessárias para a correcção
das graves irregularidades
cometidas em prejuízo da
classe docente. 
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Pai que bateu em professor condenado
Agressão em circunstâncias que revelam especial censurabilidade.

O Tribunal Judicial do Funchal condenou a 18 meses de prisão (ano e
meio), suspensa pelo mesmo período, um homem de 41 anos, analfa-
beto, pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualifica-
da. 

O arguido, sem antecedentes criminais, foi ainda condenado a pagar
uma indemnização de cinco mil euros ao ofendido (este tinha pedido
uma indemnização de 10 mil euros por danos morais), as custas do pro-
cesso, e 143,50 euros ao Serviço de Saúde da Região pela assistência
no Hospital Central do Funchal.

Já o docente sentiu a sua condição de cidadão e a sua autoridade
enquanto professor seriamente diminuídas e abaladas, perante colegas,
alunos, pessoal do estabelecimento de ensino e encarregados de edu-
cação. Sentiu a sua auto-estima afectada e teve um princípio de
depressão, que o obrigou a tratamento médico. No fim do ano lectivo,
por causa da agressão de que foi vítima, sentiu necessidade de se trans-
ferir para outra escola e questionou-se se valeria a pena continuar a ser
professor.

Diário de Notícias da Madeira, 25.02.2011

Pais querem regresso de professora
Um grupo de encarregados de educação, professores e funcionários

da Escola Básica do 1.º Ciclo do Lombo Segundo, em São Roque, 41 no
total, contesta a suspensão de uma docente devido a uma situação que
ocorreu em Dezembro do ano passado e pede o seu regresso às aulas.

No decorrer [de um] incidente [a criança tentou impedir que a
docente tirasse o tubo e trincou-o], a professora acabou por ser sus-
pensa há cerca de um mês, alegando os signatários do abaixo-assina-
do que tal aconteceu “com um simples telefonema da Secretaria de
Educação”, sem “qualquer pré-aviso”, com “o desconhecimento da
direcção da escola e sem a audição da supra referida professora”. 

Dizem-se ainda “chocados com o que se passou na Inspecção da
Secretaria Regional da Educação, onde algumas das crianças do 1.º ano,
com seis anos de idade, foram inquiridas a chorar, respondendo que
nada sabiam e que queriam a sua professora de volta e onde tiveram de
assinar depoimentos, um dos quais com a ajuda da própria inspectora”.

Diário de Notícias da Madeira, 22.05.2011

Condições para alunos e professores
Francisco Fernandes [secretário regional da Educação e Cultura]

considera que o importante é “rever os currículos, reforçar a autorida-
de dos professores e dar condições aos alunos e aos professores para
estudarem e para trabalharem”. Em suma, “há muitas coisas a fazer no
campo da Educação”, reclama.

Diário de Notícias da Madeira, 07.06.2011

Avaliação de professores não é prioridade
Nuno Crato sublinha que a melhoria do ensino não se centra na ava-

liação dos professores. «O problema da avaliação de professores não é
o problema central da educação. Há muitos problemas da educação e
mais importantes do que a avaliação de professores. O problema cen-
tral da educação é que os alunos aprendam, é para isso que existem as
escolas. É para isso que existem professores e nós vamos fazer todo o
possível para ajudar os professores nessa tarefa», afirma o Ministro. 

www.tvciencia.pt, 04.07.2011

Avaliação dos alunos mais importante
«Não nos conformamos com a possibilidade de avaliar os alunos de

forma séria e rigorosa. E já que falamos de avaliação, esta é para a
Madeira, muito mais importante do que a avaliação dos professores.»

Francisco Fernandes, secretário regional de Educação, 10º
Congresso dos Professores da Madeira, 06.05.2011

Pacto na Educação
Tem de haver um “acordo de regime, que não permita que daqui a

quatro anos outro governo queira fazer uma coisa diferente, porque as
coisas em Educação levam muitos anos a consolidar”, sustenta
[Francisco Fernandes, secretário regional da Educação e Cultura].
Entende, por isso, que “é preciso que esse acordo de regime não se limi-
te apenas aos partidos que vão estar no governo, mas a uma base mais
alargada que garanta que aquilo que se possa fazer perdure o tempo
suficiente para sabermos que está bem feito”, concretizou.

Diário de Notícias da Madeira, 07.06.2011

Ipsis verbisAplicação da norma transitória do DLR 17/2010/M aos três primeiros escalões

Aplicação dos 4 anos para efeitos
de progressão na carreira

- Portaria n.º 56/2011, de
31 de Maio: estabelece as
normas reguladoras das con-
dições e critérios de admissão
e frequência de crianças em
creches, jardins-de-infância e
infantários. Revoga a Portaria
n.º 60/2009, de 23 de Junho.

- Portaria n.º 57/2011, de
31 de Maio: estabelece as

normas reguladoras das con-
dições de frequência e dos
critérios de admissão nas uni-
dades de educação pré-esco-
lar e para o 1º ano do 1º CEB
das escolas públicas e das
escolas particulares com con-
trato de associação ou acordo
de cooperação com a SREC.
Revoga a Portaria n.º

61/2009, de 23 de Junho.
- Despacho 005/2011, 11

de Julho: estabelece o calen-
dário escolar para o ano de
2011/12.

Margarida Fazendeiro
(Coordenadora Gabinete

Jurídico)

Notas jurídicas

Nova legislação regional

O SPM continuará a exigir a imediata reposição da legali-
dade nos procedimentos de progressão na carreira
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Novas instalações do Centro de Formação e Sede em fase de conclusão

Um sonho antigo dos
associados do SPM

OSindicato dos Profes-
sores da Madeira vai
optar pelo dia 5 de

Outubro - DIA MUNDIAL DO
PROFESSOR - para inaugurar,
oficialmente, a sua nova Sede e
Centro de Formação, à Calçada
da Cabouqueira. O andamento
dos trabalhos de conclusão da
obra permite-nos perspectivar
a conciliação de um momento
que assinalará uma nova fase
da vida do SPM e do seu
Centro de Formação com o
simbolismo que esta data tem
para toda a classe docente.

De facto, nesse dia, um
pouco por todo o mundo, serão
realizadas múltiplas iniciativas
que visam sublinhar a impor-
tância dos docentes para o
desenvolvimento das nossas
sociedades. Daí que o Sindi-
cato dos Professores da Ma-
deira tenha optado por inaugu-
rar em 5 de Outubro o novo es-
paço, que, pelos meios que
oferece, nomeadamente ao
nível da formação contínua de

docentes, constituirá um meio
para a valorização dos profes-
sores e educadores, no contri-
buto que dão, e que se deseja
cada vez mais eficaz e determi-
nante, para o progresso huma-
no, social e económico da
Região Autónoma da Madeira e
do País.

A instituição fica, pois, em
melhores condições para ele-
var os padrões dos serviços
que presta aos docentes, nos
tempos difíceis e exigentes que
correm, pelo papel fundamen-
tal que aqueles profissionais
desempenham na área vital da
educação e da formação das
pessoas.

Além do mais, as novas con-
dições de trabalho permitirão
melhores meios para concreti-
zar a acção sindical reivindica-
tiva, com os padrões de
exigência e responsabilidade
exigidos a um parceiro social
com a representatividade do
Sindicato dos Professores da
Madeira, e incrementar a digna

projecção social de uma insti-
tuição com a história, a credibi-
lidade, o relevo e as responsa-
bilidades do sindicato, no con-
texto regional e nacional. 

A fachada da nova Sede
/Centro de Formação já está a
descoberto e já se encontra afi-
xado o painel identificativo do
Sindicato dos Professores da
Madeira. Apresenta-se já como
um edifício marcante e será,
sem dúvida, uma imagem de
referência da cidade do
Funchal. 

Trata-se da materialização
de um sonho antigo dos asso-
ciados do sindicato, só possível
através de co-financiamento de
fundos comunitários, cujo con-
tributo para a sua plena concre-
tização muito nos orgulha. 

O novo edifício da Calçada
da Cabouqueira será, repeti-
mo-lo, uma mais-valia para o
sistema educativo e formação
dos professores da RAM e, em
particular, para os associados
do sindicato.
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Ser patriota,
hoje!
Na Região Autónoma da Madeira, como no resto do país,

o tempo é de forte preocupação e indignação. Com o
país subordinado às imposições da troika e entregue

ao entusiasmo de governantes que interpretam a vitória elei-
toral como um cheque em branco onde podem inscrever o
montante a seu bel-prazer, o que se adivinha é um tempo que
será cada vez mais difícil para a maioria e de ganho apenas
para alguns, os que lucram com esta crise, quer financeira-
mente, quer politicamente. Os primeiros são os agiotas que
especulam à nossa custa, tornando-nos reféns dessas enti-
dades sem rosto que dão pelo nome de mercados; os segun-
dos são os que dos centros do poder europeu transpiram
neoliberalismo e deixam cair as gotas do seu suor sobre a
Constituição da nossa República manchando-a e perverten-
do, assim, a sua matriz democrática.

Perdido nesta espiral ruinosa, o povo português que a tan-
tos sacrifícios se tem sujeitado nos últimos anos (nos profes-
sores, por exemplo, “aumentos-zero”, cortes salariais, roubos
de tempo de serviço, congelamentos das carreiras, sobrecar-
gas ficais, desemprego, precariedade, reduções das
pensões…), vai agora ser vítima de novo e muito violento ata-
que que se traduzirá em mais exploração para quem traba-
lha, menos rendimentos para trabalhadores e aposentados,
aumento dos preços de bens e serviços essenciais, mais pri-
vatizações, fragilização e eliminação de serviços públicos,
tudo isto a par de mais lucros e privilégios para a banca e gru-
pos económicos… e como se o bolo estivesse incompleto, o
Governo decidiu colocar-lhe, em cima, a cereja, ou seja,
anunciou o roubo de parte do subsídio de Natal.

Este roubo anunciado irá extorquir aos trabalhadores entre
oitocentos e mil milhões de euros; se a opção fosse outra, por
exemplo, cobrar um por cento (1%, não mais) nos movimen-
tos bolsistas, o Estado obteria, a valores de 2010, 1.450
milhões de euros. Prova-se, pois, que não estamos perante
um caminho inevitável, mas a opção política de quem decidiu
impor roubos sobre roubos a quem é honesto e vive do ren-
dimento do seu trabalho.

Também o programa para a Educação, apresentado pelo
governo, sofre do mesmo mal e, por essa razão, constitui um
extenso rol de malfeitorias que, se deixarmos, se abaterão
sobre a Escola Pública. O tratamento indiferenciado que é
dado ao público e privado é disso sinal e a intenção de redu-
zir ao mínimo o Estatuto da Carreira Docente, reforçando
competências dos directores neste domínio, evidencia a
opção.

Que fazer? Lutar! Nunca desistir da luta mesmo quando for
difícil! Rejeitar este rumo e apresentar alternativas! De entre
estas, destaca-se a renegociação da dívida como um impe-
rativo, esse sim, inevitável. A não acontecer, o país não
aguentará a pressão e corre o risco de explodir em rupturas
sociais graves e irreversíveis.

Hoje, como nunca, temos de ser patriotas… e ser patrio-
ta, contrariamente ao que nos querem convencer, é recusar
entregar o país aos agiotas, aos que se põem de cócoras face
à ingerência estrangeira, aos que empobrecem os portugue-
ses e aprofundam injustiças. Ser patriota é lutar por um país
mais justo onde todos tenham direito a ser felizes, aqui, na
Região Autónoma da Madeira, como em qualquer parte deste
nosso país (e do mundo).

Mário Nogueira
Secretário-Geral da FENPROF

MÁRIO
NOGUEIRA

O Sindicato dos Professores da Madeira fica em melhores condições para elevar os padrões dos
serviços que presta aos docentes, nos tempos difíceis e exigentes que correm
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