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ARRANCOU EM FEVEREIRO

Formação
superior
no SPM
A Pós-Graduação e Mestrado em
Supervisão Pedagógica são via privilegiada
para a coordenação e avaliação de equipas
de professores e agentes educativos.
Página 11

Professores
são necessários

A SOCIEDADE NÃO PODE DAR-SE AO LUXO DE DESINVESTIR NO SEU FUTURO

Os professores são precisos
mais do que nunca. Os

professores não são
descartáveis. Muito menos

em tempo de crise, em que é
importante investir ainda

mais na qualificação das
pessoas tendo em vista a

retoma da economia, o
crescimento e o emprego.
Preocupa, por isso, que se

coloque em causa o emprego
de docentes que estão no

sistema de ensino e são
necessários. Precisamos de

professores, mas, em função
de cortes brutais na

Educação, a nuvem negra do
desemprego e da

precariedade paira sobre a
classe docente, que conduzirá
à degradação da qualidade do

ensino e da Escola Pública.
Preocupa que a Escola não

tenha as condições humanas
e materiais para prestar

melhor apoio aos estudantes,
na atual conjuntura de crise e

austeridade. Preocupa que a
Educação seja deixada para

trás nas prioridades de
investimento. O OE para 2012

faz com que a Educação seja
o setor que leva o maior corte,

acima da Saúde ou da
Segurança Social.

Três anos de intensa atividade
Chega ao fim o mandato da atual direção do Sindicato dos Professores da Madeira. É apresentado o balanço sobre a

atividade destes três anos aos seus associados, de um modo sucinto, uma forma também de dar conta de trabalho diário
menos visível. A eleição dos próximos Corpos Gerentes está agendada para 16 de Maio de 2012. Páginas 7 a 11 e 16

Páginas 2 a 5

MANDATO DA ATUAL DIREÇÃO EM BALANÇO
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Despedem-se docentes sem pensar
nas necessidades dos estudantes
e da sociedade

Professora do 3º Ciclo e Secundário

LUÍSA AFONSECA

L
uísa Afonseca, com
vinte e nove anos de
profissão, aponta os
maiores problemas no
sistema educativo, su-

blinhando que o “professor tem
que ter tempo para se dedicar
àquilo que realmente sabe e deve
fazer, que é ensinar”.

Isso implica, a seu ver, melho-
rar as condições de trabalho dos
professores, nomeadamente
acabando com a sobrecarga no
horário de trabalho e a crescente
burocratização da atividade do-
cente.

Por estas e por outras, apela à
mobilização geral dos professores
e educadores.

Em que circunstância decidiu
ser professora?

Quando foi necessário esco-
lher uma profissão, senti-me se-
duzida por esta, pelo seu caráter
dinâmico.

Refira as eventuais dificulda-
des sentidas na concretização
dessa decisão.

Na época havia falta de profes-
sores, por isso foi fácil concretizar
o meu desejo de ser professora.

Descreva a sua primeira aula
enquanto docente.

Não me recordo muito bem,
mas lembro-me de sentir um frio-
zinho na barriga e as pernas a tre-
mer, perante o desconhecido.

O seu melhor momento en-
quanto professora.

Vivi muitos e bons momentos,
não consigo escolher apenas um.

O pior momento na sua car-
reira.

Claro que também houve,
mas quando os recordo, penso

que os bons momentos foram
superiores.

Voltaria, hoje, a escolher esta
profissão?

Sem dúvida.

Que requisitos considera ne-
cessários a um docente?

Para além da competência
científica é necessária uma gran-
de dose de vocação, inata ou ad-
quirida.

Conteúdo que mais gosta de le-
cionar?

Os temas da atualidade são
aqueles que abordo com mais
prazer.

Matéria que gosta menos de le-
cionar?

Nenhuma das matérias da mi-
nha área me desagrada totalmen-
te.

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

O “Diário” de Sebastião da
Gama foi uma inspiração, assim
como alguns livros de Ruben Al-
ves e destaco: “A escola com que
sempre sonhei sem imaginar que
pudesse existir”, “A alegria de en-
sinar”, “Conversas com quem
gosta de ensinar”.

Turma ou aluno que queira
destacar?

Todos são especiais à sua ma-
neira. Não gostaria de destacar
ninguém, seria deselegante da
minha parte.

O seu maior sucesso.
Os meus sucessos são os suces-

sos dos alunos. Felizmente tenho
tido muitos.

Situação marcante na sua vida
profissional.

A minha «passagem» pelos
Açores.

Identifique, na sua ótica, os

maiores problemas no Ensino e
o que mudaria na Escola para
os resolver.

Os maiores problemas do ensi-
no são os seguintes: o atual Esta-
tuto da Carreira Docente, o con-
gelamento da carreira, a desvalo-
rização das tabelas salariais, a re-
dução de milhões de euros para a
educação, os horários de trabalho
sobrecarregados, o elevado nú-
mero de alunos por turma, o en-
cerramento de cursos, a destrui-
ção da escola pública, favorecen-
do os interesses privados, lobbies,
sob o disfarce da liberdade de es-
colha.

Podemos ainda acrescentar a
revisão da estrutura curricular
que apenas pretende reduzir des-
pesa à custa de milhares de do-
centes em vez de ir ao encontro
das necessidades dos alunos e da
sociedade, a burocratização da
atividade docente e a perda da au-
toridade do professor, uma das
causas da indisciplina que grassa
nas nossas escolas.

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

As condições de trabalho deve-
rão ser drasticamente mudadas
de modo que professores e alunos
tenham prazer no processo ensi-
no-aprendizagem.

O professor tem que ter tempo
para se dedicar àquilo que real-
mente sabe e deve fazer, que é en-
sinar. É necessário recuperar o
prestígio perdido ao longo dos úl-
timos anos e a autoridade do pro-
fessor.

Deixe, por fim, uma mensagem
aos docentes.

A mensagem que eu deixo aos
docentes neste momento tão difí-
cil, provavelmente o mais difícil
de há vinte anos a esta parte, é de
participação na luta e na inter-
venção, com o apoio dos sindica-
tos. Só unidos conseguiremos
vencer. Apelo à mobilização geral.

Desemprego
docente

Jaime Freitas reuniu-se em
Lisboa com o secretário de
Estado da Educação e
Administração Escolar. Neste
encontro ficou acertado que a
região autónoma vai seguir as
mudanças curriculares mas
que tudo vai ser feito no
sentindo de minimizar o
desemprego entre os
professores. […] O
responsável garantiu que o
emprego na classe docente é
prioridade do Governo
Regional.
Diário de Notícias da Madeira,
23.1.2012

Alunos não
podem ser
penalizados
O diretor regional [da
Administração Educativa,
Jorge Morgado] sublinha que
os “professores devem
corresponder às necessidades
do sistema” e que “os alunos
não podem ficar penalizados
por motivos que não têm
nada a ver com os mesmos”.
Há estudantes que não estão
a ter aulas porque um
despacho da Secretaria
Regional do Plano e Finanças,
publicado a 30 de dezembro
de 2011, proíbe a renovação
da mobilidade e novas
contratações na
administração pública.
Diário de Notícias da Madeira,
27.01.2012

Novo secretário,
a mesma receita

O SPM considera que, apesar
da mudança de Secretário, “a
receita é a mesma”. “O
programa do Governo
Regional para a Educação
insere-se numa lógica de
continuidade no sentido em
que tudo parece estar bem e
“não há alteração de rumo”.
Diário de Notícias da Madeira,
13.12.2011

Ispis verbis

“A revisão da
estrutura curricular
apenas pretende
reduzir despesa à
custa de milhares
de docentes, em vez
de ir ao encontro
das necessidades
dos alunos e da
sociedade”
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Coordenadora do SPM

MARÍLIA AZEVÊDO

Num tempo rodeado de incertezas e
dúvidas, como este em que vivemos, é
difícil escrever sobre o que quer que
seja. As verdades e os compromissos,
assumidos hoje, amanhã não são mais
que intenções que, rapidamente, se
desmaterializam na ideologia da
inevitabilidade.
Crise e inevitabilidade são as palavras
que mais nos martelam aos ouvidos. De

tantos as ouvirmos apropriamo-nos
delas e, acha quem as repete à exaustão,
que acabaremos todos convencidos e,
por isso mesmo, sujeitos passivos às
implicações dramáticas que
transportam consigo. A situação da
Educação caminha para um abismo
anunciado.
A redução “inevitável” do investimento
na escola pública é disso o exemplo.
Reféns dessa inevitabilidade e do Plano
de Resgate Financeiro assistimos, já, a
situações de total rutura nas escolas por

não terem forma de assegurar as
condições básicas para o seu normal
funcionamento. É do conhecimento
público, embora a tutela afirme, sem
qualquer pudor, não ter conhecimento
de nenhuma irregularidade.
Em nome da ideologia da
inevitabilidade e do Plano de Resgate
Financeiro, compromete-se a qualidade
do ensino e das aprendizagens. Desde

janeiro último
que estão
canceladas
quaisquer
contratações de
docentes, sendo
remetido para
as escolas a
respon-
sabilidade de
resolver a falta

de docentes que por diferentes razões
se encontram de licença ou baixa
médica. Racionalização é outra das
palavras de ordem que fazem parte do
léxico da crise. Usada sobretudo e
sempre que é necessário justificar o
aumento do desemprego, a
precariedade e a desvalorização do
trabalho.
E usa-se a chantagem e o terrorismo
social para submeter os mais indefesos
a estas medidas. E congela-se o tempo
de serviço, reduzem-se os salários,

cortam-se os subsídios, aumentam-se os
impostos e parece que nunca é
suficiente.
Tão mau com a crueza das medidas
anunciadas é a incerteza e a indefinição
quanto à atuação da Secretaria Regional
da Educação e Recursos Humanos.
Incapaz de definir claramente a sua
política educativa, prefere apostar na
indefinição e na falta de clareza de
ideias quanto ao futuro.
De tudo o que vai sendo dito ficamos
sem saber que medidas serão tomadas
para travar o desemprego docente.
Ficamos sem saber que revisão da
estrutura curricular será aplicada à
Madeira. Ficamos sem saber que
alterações pretende fazer na rede e na
gestão escolares. Ficamos sem saber
quando e como será feita a revisão do
ECD-RAM. Ficamos sem saber que
medidas serão tomadas para combater a
indisciplina nas escolas. Apenas ficamos
a conhecer, melhor, a cruel ideologia da
inevitabilidade.
Denunciar e indignar-se contra esta
ideologia da inevitabilidade é estar
consciente de que não existem
inevitabilidades. As medidas anunciadas
não são inevitabilidades. São opções
políticas tomadas por quem nos
governa. E com elas estão a destruir a
dignidade de um povo, a comprometer
o presente e a hipotecar o futuro.

Não há inevitabilidades,
há opções

A negociação tem regras
MURRO NA MESA

Osecretário regional da
Educação e Recursos
Humanos recebeu um

ofício enviado pelo Sindicato
dos Professores da Madeira
(SPM) no dia 8 de fevereiro em
que dava conta da «estranheza e
preocupação pela forma como
ocorre o “reinício” das negocia-
ções tendo em vista o futuro
modelo de avaliação de desem-
penho docente.»

O SPM, na qualidade de
«parceiro social responsável»,
exige: a) «O cumprimento do
estipulado no artigo 7º da Lei
nº. 23/98 de 26 de maio que de-
termina a negociação do calen-
dário negocial»; b) «O respeito
pelo compromisso assumido
por V. Excia. de que ECD-RAM

iniciaria o processo negocial,
até porque começar pela avalia-
ção do desempenho é inverter a
lógica jurídica (o ECD enquadra
a regulamentação do sistema de

avaliação de desempenho).
O sindicato lamenta que, ao

arrepio do disposto no Artigo 7º
da Lei nº. 23/98 de 26 de maio,
que “estabelece o regime de ne-
gociação coletiva e a participa-
ção dos trabalhadores da admi-
nistração pública em regime de
direito público”, o calendário
negocial não tenha sido objeto
de negociação com esta organi-
zação sindical.

Lamenta-se ainda que o
«compromisso assumido por V.
Excia. na reunião, a nosso pedi-
do, ocorrida no dia 22 de de-
zembro de 2011, do envio de
uma proposta de Estatuto de
Carreira Docente durante o mês
de janeiro não tenha, de facto,
tido lugar.»Negociação faz-se, diretamente, com as várias partes, à volta de uma mesa

“Tão mau com a crueza das medidas
[de austeridade] anunciadas é a
incerteza e a indefinição quanto à
atuação da Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos”

Dar conhecimento
das matérias aos
parceiros sociais
pela imprensa e
estipular datas de
negociação sem os
ouvir não respeita
as regras do
processo negocial
estipuladas em lei
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ROL DE INTENÇÕES REQUENTADO ATÉ ESTE MOMENTO

Nova tutela educativa
regional desilude

N
ovo Governo na Re-
gião Autónoma da
Madeira, novo se-
cretário regional da
Educação e Recur-

sos Humanos mas a mesma re-
ceita para o setor educativo atra-
vés de um rol de intenções re-
quentado. Tudo aponta no senti-
do de uma política de continui-
dade, que já provou as suas limi-
tações e ineficiências.

É o que o SPM conclui após
diversas intervenções públicas,
apresentação do programa de
Governo Regional para o setor e
a primeira reunião formal de
Jaime Freitas, titular da pasta da
Educação, com o sindicato em
22 de dezembro de 2011.

Recorde-se que Jaime Freitas
foi, até há pouco tempo, o líder
de um sindicato de professores.

MAIS MADEIRENSES
SEM INSTRUÇÃO

Como os resultados provisó-
rios dos Censos de 2011 vieram
revelar, aumentou na última dé-
cada o número de madeirenses
sem instrução. Há eternos ex-
cluídos da instrução e da qualifi-
cação a que urge chegar. Esses
excluídos são prova de falhanços
na política educativa da Região.

Significa que a receita da go-
vernação das últimas três déca-
das não resolveu problemas ele-
mentares e já provou não ter
sido capaz de garantir um nível
de instrução mínimo a uma boa
parte da população madeirense.

MAIS DO MESMO
Não há alteração de rumo,

não há ideias de força, desíg-
nios estratégicos ou medidas
concretas indiciadoras de mu-
dança, ambição e audácia. Isto
numa conjuntura de particular
austeridade financeira no ar-
quipélago.

Será esta Secretaria Regional
capaz de fazer o que é preciso
fazer no setor educativo? São
muitas a incertezas e poucas as
expetativas entre os docentes.

SINAIS PREOCUPANTES
Além da já consumada extin-

ção da Direção Regional de Edu-
cação Especial e Reabilitação,
cuja qualidade e quantidade de
serviços pode estar posta em
causa, há alguns sinais que preo-
cupam o SPM.

Desde logo, que a Educação
seja deixada para trás nas priori-
dades de investimento (man-
tém-se, por exemplo, o apoio ao

reira Docente regional, que es-
tava previsto iniciar-se em ja-
neiro de 2012, mas que não veio
a suceder.

Em vez disso, de concreto, e
para surpresa, foi apresentada
aos Media a proposta de modelo
de avaliação do desempenho e
antes do ECD.

SPM FARÁ VALER ESTATUTO
DE PARCEIRO SOCIAL

Em defesa dos interesses da
classe, das suas condições de
trabalho e da qualidade da
Educação e da Escola Pública,
o SPM não admitirá que se
continue a inverter o relaciona-
mento com os parceiros so-
ciais, nomeadamente apresen-
tando propostas à imprensa an-
tes de as apresentar e negociar
com os interlocutores dos pro-
fessores.

O sindicato negociará o que
tiver de negociar, denunciará o
que tiver de denunciar, contesta-
rá o que tiver de contestar, com a
firmeza, independência e res-
ponsabilidade que sempre nor-
tearam a ação do Sindicato dos
Professores da Madeira, desde a
sua fundação em 1978, e lhe con-
feriram a credibilidade que é re-
conhecida.

desporto profissional, em espe-
cial o futebol - «madeirenses
têm direito a assistir a espetácu-
los desportivos do mais alto ní-
vel» e a Madeira «não perde em
apoiar o futebol profissional»,
justificou o secretário da Educa-
ção na RTP Madeira, em 29 de
dezembro em 2011); que a inten-
ção de reestruturar a rede esco-
lar possa indiciar a opção pelos
agrupamentos de escolas; ou
que a invocada «liberdade de es-
colha» por parte dos pais e a de-
fesa do serviço público de Edu-
cação prestado por entidades
privadas indiciem mais privati-
zação no ensino, uma opção
ideologicamente vincada.

Sobre a revisão da estrutura
curricular pouco foi adiantado,
a não ser da intenção de inte-
grar uma componente regional
do currículo, evitar a dispersão
curricular e de salvaguardar a
comunicabilidade com o siste-
ma nacional.

ACESSO AO 6º SÓ
COM REVISÃO DO ECD

Jaime Freitas prometeu o
desbloqueio da situação dos
professores em condições de
aceder ao 6º escalão da carreira,
na revisão do Estatuto da Car-

Madeira “não
perde em apoiar
o futebol
profissional”,
defendeu o
secretário regional
Jaime Freitas.
Esperamos que
não seja à custa
da Educação

Há eternos excluídos da instrução e da qualificação na Região a que urge chegar, sabendo-se do aumento, na última década,
do número de madeirenses sem instrução

Indisciplina na
escola: onde param
as medidas?

Vejamos um exemplo, na área das
condições de trabalho, que preocupa
o SPM e os docentes: a indisciplina
na escola e em espaço de aula.
À intenção enunciada no programa
do Governo Regional de «promover
uma cultura de disciplina e
trabalho, incrementando o
envolvimento e a responsabilização
de alunos e famílias, em articulação
com o reforço da autoridade
efetiva» dos docentes não
correspondem estratégias e
medidas concretas.
Como será feito o combate à
indisciplina nas escolas, para
estudantes e professores terem
melhores condições para o processo
de ensino-aprendizagem, nas salas
de aulas, e contribuir-se para a
melhoria dos resultados escolares?
Nada é dito. Nem uma única ideia
ou medida.
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SPM TOMOU POSIÇÃO DE IMEDIATO

Extinção da direção da Educação Especial sem fundamento

A opção pela extinção da
Direção Regional de Edu-
cação Especial e Reabili-

tação, de acordo com o novo or-
ganograma da Secretaria Regio-
nal de Educação e Recursos Hu-
manos, conforme foi divulgado
no final de novembro de 2011,
mereceu uma posição discor-
dante por parte do Sindicato dos
Professores da Madeira.

Por se tratar de uma opção
que indiciava uma desvaloriza-
ção da Educação Especial e as
razões avançadas pela tutela
educativa regional não serem
suficientemente convincentes e
sustentadas.

DADOS COMPARATIVOS
Na conferência e comunicado

de imprensa de 30 de novembro,
o SPM avançou alguns dados
elucidativos.

A Direção Regional de Educa-
ção Especial e Reabilitação tem
cerca de 850 funcionários, 300
docentes e 4.200 utentes, entre
crianças, jovens e adultos. Um
investimento que permitiu atin-
gir determinado nível de atendi-
mento e respostas educativas e
sociais a esses utentes.

A Direção Regional de Planea-
mento e Recursos Educativos,
que se mantém, possui 50 fun-
cionários e uma rede escolar pra-
ticamente concluída - a Região
está coberta pelas escolas a tem-
po inteiro quase a cem por cento.
Não sabemos as competências
que terá em termos futuros.

Há duas inspeções, a da Edu-
cação e a do Trabalho, que pas-
saram a ser equiparadas a Dire-
ções Regionais, que vem tam-
bém contrariar o argumento do
emagrecimento.

Estes são os factos, não co-
nhecemos a razões, para além
do conceito genérico de racio-
nalização da estrutura da Secre-
taria de Educação e Recursos
Humanos.

DÚVIDAS
O sindicato expressou «sérias

dúvidas que quando se reduz uma
estrutura de forma significativa se
mantenha a mesma quantidade e
qualidade de serviços». É essa
qualidade dos serviços e o desem-
penho do setor que devem ver ga-
rantidos. É isso que, de funda-
mental, preocupa o Sindicato dos
Professores da Madeira.

Mas, se se alega que os serviços
da Educação Especial continua-
rão na mesma, por que razão se
extinguiu a respetiva direção re-
gional, com provas dadas?

Perante a indefinição em ter-
mos dessa estrutura educativa, o
SPM considerou ser importante
clarificar e concretizar de forma
que o setor da Educação Espe-
cial, utentes e profissionais sou-
bessem com o que contar no fu-
turo imediato.

O SPM afirmou ainda não es-
tar em causa o princípio e a ne-

cessidade de racionalização da
estrutura orgânica da adminis-
tração regional, mas seria positi-
vo que essa racionalização liber-
tasse recursos para serem aplica-
dos no setor educativo: nas esco-
las e pessoal.

FUSÃO DE SECRETARIAS
Recorde-se que o Sindicato

dos Professores da Madeira dis-
cordou antes da fusão entre as
secretarias de Educação e dos
Recursos Humanos, já que indi-
ciou que a Educação não era de
facto uma prioridade.

Também em termos simbóli-
cos há uma desvalorização, que
o Governo Regional procurou
atenuar ao acrescentar a pala-
vra “Educação” na primeira de-
signação da Secretaria dos Re-
cursos Humanos que foi torna-
da pública.

Se se alega que os
serviços da
Educação Especial
continuarão na
mesma, por que
razão se extinguiu
a respetiva direção
regional?

EMPREGO DOCENTE NO TOPO DAS PREOCUPAÇÕES

Precisamos de respostas,
não de indefinições
S

e numa conjuntura de
austeridade os recursos
são escassos, um servi-
ço social basilar como a
Educação não deve me-

recer cortes radicais e dispensa
de docentes necessários à quali-
dade da educação e do ensino.

Preocupa que a Educação seja
deixada para trás nas priorida-
des de investimento. Preocupa
que a Escola não tenha as condi-
ções humanas e materiais para
responder à necessidade de mais
apoio aos estudantes na presen-
te crise económica e social.

Esperamos que a Educação
venha mesmo a «ocupar um lu-
gar central», como defendeu o
secretário regional da Educação
e Recursos Humanos na sua in-
tervenção no parlamento regio-
nal, em 6 de dezembro de 2011.

As incertezas e indefinições
são muitas, para as quais os do-
centes exigem respostas. Há me-
didas e respostas a certos pro-
blemas, como por exemplo a in-
disciplina estudantil em espaço
escolar e de sala de aula – condi-
cionadora do trabalho de ensino
e aprendizagem e dos resultados
–, que não precisam de dotação
orçamental mas de vontade polí-
tica e de ação. W
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TRIÉNIO 2009-2012 COM MUITA AÇÃO E REALIZAÇÃO

Mandato de intensa atividade
O

mandato da atual
direção do Sindica-
to dos Professores
da Madeira, que
finda agora em

2012, foi muito intenso no que
respeita à luta dos professores e
educadores, tanto específica
como enquadrada na mais geral
dos trabalhadores portugueses.

As medidas governamentais
têm insistido na desvalorização
social do exercício da profissão
docente. As alterações no esta-
tuto da carreira agravaram as
condições de trabalho, com o
aumento da precariedade labo-
ral, e acentuaram-se cortes na
Educação, com aumento do de-
semprego docente.

REIVINDICAÇÃO E LUTA
Os educadores e professores

da RAM souberam dar a res-
posta firme que se lhes exigia.
Destacam-se momentos de de-
núncia e reivindicação como a
concentração com largas cente-
nas de docentes junto à Assem-
bleia Legislativa da Madeira,
em 28 de maio de 2010, para
desbloquear a progressão na
carreira, ou o protesto a favor
da queda das vagas na proposta
de ECD Regional e a apresenta-
ção de uma nova proposta de
avaliação do desempenho, em
30 de março de 2011.

O debate Fórum Educação,
com a participação dos parti-
dos políticos com representa-
ção parlamentar, em 17 de se-
tembro de 2011, sobre propos-
tas para o setor constituiu ou-
tro ponto alto. Isto no que toca
a ações mais mediatizadas e vi-
síveis. E além da ação jurídica
em tribunal, das petições e das
tribunas públicas.

Ao nível nacional o sindicato
participou também em diversas

jornadas de luta entre manifes-
tações e greves.

CONGRESSO E NOVA SEDE
O X Congresso dos Professo-

res da Madeira, sob o lema “Ser
Professor, Num Tempo e Numa
Escola de Incertezas” (PROF
#87 e #88), e a constru-
ção/abertura do novo edifício
do Centro de Formação e Sede
(PROF #89 e PROF newsletter
#10) foram momentos altos não

só de 2011 e do mandato que
agora finda da atual direção,
mas também da história do sin-
dicato.

A festa de Natal, com distri-
buição de prendas e espetáculo,
é um momento marcante em
cada ano, com enorme partici-
pação dos nossos associados.

AÇÃO DIÁRIA
Há um outro trabalho do

SPM que não é tão visível mas

igualmente im-
portante. Tra-
ta-se da emis-
são de parece-
res solicitados
pela tutela re-
gional da Edu-
cação sobre
uma diversida-
de de docu-
mentos e maté-
rias (calendá-

rio escolar, concursos, regimes
jurídicos, despachos, portarias,
decretos legislativos regionais,
entre outros) e a participação
em espaços de caráter negocial
na Madeira e no Continente
com as respetivas tutelas.

Isto além do atendimento
personalizado aos sócios e
apoio por parte do Gabinete Ju-
rídico, da formação disponibili-
zada pelo Centro de Formação
do SPM, das iniciativas como as

jornadas pedagógicas, da ativi-
dade cultural e o apoio na ges-
tão corrente por parte dos ser-
viços administrativos.

REUNIÕES DE TRABALHO
As reuniões de trabalho na

Região (escolas, organismos da
tutela educativa regional, Re-
presentante da República para a
RAM, grupos parlamentares da
ALM, corpos gerentes do SPM,
comissão executiva, setores, as-
sembleia geral de delegados
sindicais, entre outros) e no
Continente (FENPROF – secre-
tariado nacional, conselho na-
cional, tesoureiros, coordena-
ção de setores, departamento de
informação, gabinete jurídicos,
conselho jurisdicional, grupos
de trabalho temáticos – Frente
Comum e CGTP-IN) ocuparam
uma parte do tempo dos diri-
gentes sindicais.

A emissão de pareceres solicitados sobre uma
diversidade de documentos e matérias e a
participação em espaços de caráter negocial,
na RAM e no Continente, são atividades menos
visíveis mas fundamentais por parte de um
parceiro social como o SPM

A concentração junto à ALM, em 20 de maio de 2010, para desbloqueio da progressão na carreira na RAM, foi um momento alto da reivindicação docente

O emprego docente é a
maior preocupação, na
conjuntura atual e mere-

ce destaque no caderno reivin-
dicativo do SPM, que pode ser
consultado na nossa página ele-
trónica (www.spm-ram.org) no
menu PRIORIDADES DE
AÇÃO.

Está organizado em três
áreas: desemprego e precarie-

dade, socioprofissional (ECD e
condições de trabalho, avalia-
ção do desempenho, horários
de trabalho, valorização e qua-
lificação da docência, recupe-
ração do tempo de serviço con-
gelado, retroatividade de ven-
cimentos, desbloqueamento do
acesso ao 6º escalão) e educati-
va (escola democrática, indis-
ciplina e violência escolar, En-

sino Superior).
Recorde-se que, no dia 22 de

dezembro de 2011, o Sindicato
dos Professores da Madeira en-
tregou, em reunião, ao secretá-
rio regional da Educação e Re-
cursos Humanos, Jaime Freitas,
o caderno reivindicativo do sin-
dicato, saído do X Congresso
dos Professores da Madeira de
Maio último.

SAÍDO DO X CONGRESSO DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Caderno reivindicativo
com emprego à cabeça

Protesto de 30 de março de 2011 pela queda de vagas na proposta de ECD
regional e apresentação do modelo de avaliação do desempenho
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O SPM passou de um conjunto de cinco apartamentos, da sua pertença, na Rua
Elias Garcia, para um único edifício na Calçada da Cabouqueira
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A informação é
aposta ganha
N

o atual mandato,
cuidou-se da in-
formação de um
modo mais exigen-
te, caminhando

para uma estratégia integrada e
profissional para a comunica-
ção sindical.

A comunicação com os asso-
ciados continua a ser uma
prioridade no sentido em que o
trabalhador informado está
mais apto a defender os seus
direitos.

TAREFAS DO DEPARTAMENTO
DE INFORMAÇÃO

São várias as valências do
Departamento de Informação
do SPM. O placar sindical, o
jornal PROF, a página eletróni-
ca (mais a página eletrónica do
Centro de Formação) e o Face-
book do sindicato são a face
mais visível e materializada da
comunicação com os professo-
res. Há ainda a PROF Newslet-
ter e os tempos de antena, na
RTP e RDP Madeira.

Além destes suportes e
meios de informação disponi-
bilizados (e de muito escrever e
editar), o Departamento de In-
formação coordena e prepara o
envio de informação por email
aos associados, assegura a pre-
paração de produções gráficas
várias (cartazes, folhetos, entre
outros materiais), concebe

campanhas junto da classe do-
cente (lutas reivindicativas, va-
lorização da classe, angariação
de sócios, entre outros) e trata
do contacto com a comunica-
ção social (assessoria de im-
prensa), que inclui o envio de
comunicados e convites aos
Media para iniciativas do SPM.

PROFESSORES: REVISTA
DE CARIZ CIENTÍFICO

Foram dados os primeiros
passos na conceção da publica-
ção de divulgação científica na
área da Educação, um projeto
da atual Direção do SPM, que
já possui a diretora, a docente
Madalena Nunes, e o título:
PROFESSORES.

Esta aposta na vertente for-
mativa é uma prioridade do
sindicato, já que a formação
constitui uma dimensão da ati-
vidade sindical que credibiliza
e prestigia o sindicalismo.

NOVA PÁGINA ELETRÓNICA
Umas das mais-valias da

nova página eletrónica do
SPM, além de ser mais intuiti-
va, simples e ter melhor apre-
sentação, é a interatividade que
permite entre os professores e
educadores e o sindicato.

Nélio de Sousa
Coordenador do Departamento

de Informação

Informação significa: jornal PROF,
newsletter, páginas eletrónicas SPM e CF,
Facebook, canal Youtube, placar sindical,
tempos de antena, emails aos sócios,
produções gráficas, campanhas junto da
classe docente, contacto com a imprensa
e muito escrever e editar

O PROF passou a jornal em 2009 e agora, nesta edição, é impresso
e distribuído por novas empresas, com poupança no custo

MAIS PERTO DOS DOCENTES

Apropósito do lançamento
da 1ª pedra do edifício, a
nossa amiga Amélia Car-

reira escreveu: “E não é despi-
ciente, que se vão seguir os ca-
boucos nunca melhor instalados
serão na Calçada da Cabouquei-
ra. De pedra e cal” (PROF #85).

“Serão ainda melhores, a partir
de agora, as respostas que o SPM
irá dar aos professores e educado-
res” expressou Mário Nogueira,
secretário-geral da FENPROF.

ELEVAR OS PADRÕES
DOS SERVIÇOS

Essas condições agora ofere-
cidas, prova da capacidade de

CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E SEDE

Servir melhor os associados e a educação
realização deste sindicato, con-
ferem um significativo potencial
e espaço de evolução no traba-
lho sindical. A instituição fica,
pois, com melhores ferramentas
para elevar os padrões dos servi-
ços que presta aos docentes, nos
tempos difíceis e exigentes que
correm, na defesa e na dignifica-
ção da profissão e da educação.

LOCALIZAÇÃO E
ACESSIBILIDADES

A nova morada do SPM pos-
sui uma boa centralidade e aces-
sibilidade, próxima de estacio-
namentos e transportes públi-
cos. Mais detalhes sobre o edifí-

cio na infografia nas páginas
centrais desta edição do PROF.

O custo global da obra ascen-
de a cerca de três milhões e oito-
centos mil euros. Cerca de 55%
dos custos são suportados pelo
SPM e os restantes 45% finan-
ciados pelo FEDER, através do
Programa INTERVIR+ (Progra-
ma Operacional de Valorização
do Potencial Económico e Coe-
são Territorial da RAM), como
cofinanciamento, única e exclu-
sivamente, da componente Cen-
tro de Formação já que a compo-
nente Sede é da exclusiva res-
ponsabilidade financeira do sin-
dicato.

Digna projeção
da classe

Foi um grande orgulho e
satisfação ver crescer e
contribuir para a
concretização do sonho de
muitas gerações de sócios
e dirigentes, deste que é já
um edifício marcante e
será, sem dúvida, uma
referência da cidade do
Funchal, ao serviço dos
educadores e professores,
conferindo uma digna
projeção social da classe
docente.

Manuel Menezes
Dirigente / Gestor

da construção da Sede

À medida da
profissão
docente
A nova sede do Centro de
Formação e do Sindicato
dos Professores da
Madeira representa a
vitalidade de uma
comunidade profissional, a
sua capacidade de sonhar e
de se mobilizar,
ativamente, em prol de
uma sociedade mais justa e
mais solidária, onde todos
possam ensinar e aprender
com dignidade e sucesso.
Um espaço sonhado e
edificado à medida de
quem trabalha como
agente de condição
humana e criador de
futuro.

Rita Pestana
Diretora do Centro

de Formação do SPM
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SETOR DOS PROFESSORES APOSENTADOS

Atividade cultural, social,
letiva e recreativa
U

m profissional da
educação e do ensi-
no que perceba
apenas de pedago-
gia e da sua área

científica não é completo. As di-
mensões humana, social e cul-
tural dão profundidade ao do-
cente. O Sindicato dos Profes-
sores da Madeira atende a essas
dimensões na sua atividade.
Nomeadamente, através das
atividades culturais do sindica-
to, em boa parte pela mão do se-
tor dos Professores Aposenta-
dos, e da formação contínua
que disponibilizada pelo Cen-
tro de Formação.

CULTURA E COMEMORAÇÕES
Nos últimos três anos, foram

realizados encontros culturais e
conferências, com destaque para
“Darwin: o Investigador e a sua
ligação aos Açores e à Madeira”
(2009), com a bióloga Mafalda
Freitas, “A República e a Educa-
ção” (2010), com o historiador
Nelson Veríssimo, e “Neorrealis-
mo em Portugal” (2012). Ainda
no âmbito cultural, o Dia da Poe-
sia é sempre assinalado.

No âmbito social e cívico, as
comemorações do Dia Mundial
do Professor, Dia da Mulher ou
o 25 de abril de 1974 são datas
assinaladas com palestras e ati-
vidades culturais. A data da re-

volução foi assinalada de diver-
sas formas: em 2009, com can-
ções de intervenção por Pedro
Zamora, Humberto Fournier e
Mário André; em 2010, com a
conversa “A nova geração de
Abril” com Roberto Loja e Sér-
gio Rebelo e canções de Abril
por Vânia Fernandes; e em 2011,
com um testemunho de José
Martins Júnior.

FOLHA CULTURAL
E EDIÇÃO DE CD

Em 2010, o sindicato promo-
veu uma conferência-debate no
Dia Mundial da Não Violência
Contra a Mulher, painel “Bem
Querer”, com intervenções de
Rita Basílio Simões e Teresa
Carvalho e moderado por Teresa
Mizon, com a participação de
diversas instituições: Presença

Feminina, Centro da Mãe, AMI,
Projeto Agir para a Igualdade,
UMAR e PSP.

A Folha Cultural “De Papo
Pró Ar” sai na edição de cada
jornal PROF, em duas páginas, e
por vezes num suplemento fora
das edições do jornal, sempre
que necessário.

Destaque-se ainda a gravação
e edição do álbum “Sintonizan-

Em 2010 foi gravado e lançado o álbum
“Sintonizando” pelo Grupo Coral dos
Professores Aposentados

A Delegação do SPM no
Porto Santo mantém a ati-
vidade sindical no que se

refere à formação, plenários e
ações destinadas aos sócios (e
não só: as sessões têm sido aber-
tas a todos os professores e edu-
cadores), para a realidade profis-
sional com que somos confron-
tados.

Funciona também o setor dos
Professores Aposentados que
agrega sócios em atividades di-
versas como a pintura, ginástica
de manutenção e corpo em mo-
vimento e formação em cozinha
gourmet.

FORMAÇÃO E AÇÃO SINDICAL
Anualmente, tem sido realiza-

da uma ação de formação credi-

tada de 25 horas, que abrange
professores e educadores dos vá-
rios setores e graus de ensino.
Programa de Auto aperfeiçoa-
mento para a Ativação de Mu-

danças Positivas do Cérebro ( ju-
lho 2009), com Jacinto Jardim,
O Quadro Interativo Multimédia
na sala de aula ( julho 2010), com
Rui Ramalho, e Avaliação de De-

sempenho e Ética Profissional
(setembro de 2011) com Isabel
Baptista.

Durante o presente mandato,
o SPM, através dos seus dirigen-

tes máximos,
realizou ple-
nários e visi-
tas pelas esco-
las no Porto
Santo. Ao lon-
go de cada
ano letivo, no
Sindicato, ti-
veram lugar
reuniões com

os professores dos vários setores
de modo a que todos os proble-
mas e dúvidas tivessem o devido
encaminhamento e a melhor so-
lução.

PARTICIPAÇÃO NO SPM
Os Delegados Sindicais des-

locaram-se ao Funchal e parti-
ciparam em Assembleias Gerais
e reuniões de formação promo-
vidas pelo Sindicato no sentido
de adquirirem maiores conheci-
mentos sobre as suas funções e
apoiarem os colegas.

Os sócios participaram ainda
no X Congresso do Sindicato
de Professores da Madeira
e X Congresso Nacional da
FENPROF.

Salientamos a comemoração
do Dia do Professor no Porto
Santo em 2009, com a presença
de Mário Nogueira, secretário-
geral da FENPROF. Celebrou-
se no Centro de Congressos
com um plenário e uma exposi-

ção alusiva à data intitulada
“Garantir o futuro investindo
nos professores. Agora!”

Ao longo de vários anos, o
Natal no SPM leva os filhos dos
sócios e os sócios ao Funchal
para a festa que se organiza no
Funchal. A Delegação no Porto
Santo promoveu a entrega dos
presentes às crianças cujos pais
não puderem deslocar-se à Ma-
deira.

A dupla insularidade existe
mas o lema “cada vez mais per-
to” está sempre presente e tudo
fazemos para esbater distâncias
e criar proximidade. Nos dias de
hoje, requer força e esperança.

José Diogo, Fátima Diogo,
Clara Vasconcelos, Rafaela Dias

DELEGAÇÃO DO SPM

Ação sindical no Porto Santo

O lema “cada vez mais perto”
está sempre presente e tudo é
feito para esbater as distâncias
impostas pela dupla
insularidade

do” pelo Grupo Coral dos Pro-
fessores Aposentados, em 2010.

ATIVIDADE LETIVA
E RECREATIVA

Ao longo dos últimos três
anos, foram realizadas um “sem
número” de atividades letivas, re-
creativas e de convívio pelos Pro-
fessores Aposentados, incluindo
também o núcleo no Porto Santo
(ver texto nesta página).

A atividade letiva regular fez-
se com Canto Coral, Círculo de
Leitura e Escrita, Corpo em Mo-
vimento, Dança, Ginástica de
Manutenção, Inglês Coloquial,
Arte e Património, Informática,
Educação Postural, Hidroginás-
tica, Pintura, Artes Decorativas e
História e Cultura Portuguesas.

Passeios e visitas guiadas a di-
versos locais da ilha de interesse
cultural, científico e etnográfico.

Entre as viagens destaca-se
Paris, Versalhes e Fontainbleau
(2009), Bélgica (2010), Andalu-
zia (2011) e Bretanha, Norman-
dia e Castelos do Loire (2012).

A Festa de Natal e a festa de
encerramento das atividades do
Setor dos Professores Aposenta-
dos são atividades anuais.

Helena Lima
Coordenadora do Setor

dos Professores Aposentados
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Pós-graduação e
Mestrado no SPM

R
espondendo a uma
antiga aspiração e
compromisso da
atual direção do Cen-
tro de Formação do

SPM (CF/SPM), iniciou-se no
primeiro fim de semana de feve-
reiro de 2012, uma pós-gradua-
ção em “supervisão pedagógica
e formação de formadores”.

No atual contexto da carreira
docente, a formação em Super-
visão Pedagógica pode configu-
rar-se como a via privilegiada
para se poder assumir, funda-
mentada e conscientemente, as
responsabilidades de coordena-
ção, enquadramento e avaliação
de equipas de professores e
agentes educativos.

Neste momento, de acordo

com o atual Estatuto da Carreira
Docente em vigor na Região Au-
tónoma da Madeira, a pós-gra-
duação confere a bonificação de
um ano para efeitos de progres-
são na carreira.

PARCERIA SPM-ESE
FRASSINETTI

Assim, com o objetivo de con-
tribuir para a qualificação dos
professores e educadores, o
Centro de Formação do SPM,
em parceria com a Escola Supe-
rior de Educação Paula Frassi-
netti (ESEPF) decidiram colabo-
rar na realização da Pós-Gra-
duação em Supervisão Pedagó-
gica e Formação de Formadores.

Para a concretização desta pa-
receria concorrem os seguintes

contributos: o CF/SPM, como
entidade proponente, cede o es-
paço do seu Centro de Formação,
na nova sede, para realização
desta pós-graduação; a ESEPF
assumirá toda a responsabilida-
de letiva e científica da pós-gra-
duação, bem como a sua gestão
académica e financeira.

Concluída que estiver a pós-
graduação, está garantida a con-
tinuação para o mestrado na
mesma área, exigindo-se, ape-
nas, e por questões legais, que a
defesa da tese aconteça na sede
da ESE Paula Frassinetti, no
Porto.

Rita Pestana
Diretora do Centro

de Formação do SPM

Supervisão Pedagógica como via privilegiada para a coordenação, enquadramento
e avaliação de equipas de professores e agentes educativos

INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO SUPERIOR

A área de apoio Jurídico e
de atendimento aos só-
cios é um dos pilares fun-

damentais do Sindicato dos Pro-
fessores da Madeira.

Com as profundas alterações
introduzidas em 2008 pela lei
dos vínculos, carreiras e remu-
nerações e pelo regime de con-
trato de trabalho em funções pú-
blicas, operou-se uma reforma
profunda no regime jurídico
aplicável à administração públi-
ca, o que provocou uma descara-
terização acentuada da especifi-
cidade da condição docente,
transformando os Estatutos de
Carreira Docente em meros ins-
trumentos regulamentadores.

Como referiu Rui Assis, numa
ação sindical realizada no Fun-

DAR RESPOSTA ÀS MUITAS SOLICITAÇÕES

Jurista a tempo inteiro no sindicato
chal em 2010, assistimos a “um
processo de osteoporose da con-
dição estatutária docente”.

A estas alterações legislativas,
juntou-se um manancial de nor-
mas menores, com prevalência
do direito circulatório, normas
estas muitas vezes contraditó-
rias, o que introduziu uma maior
complexidade na análise dos
problemas e situações apresen-
tadas pelos educadores e profes-
sores, bem como um maior fluxo
nos pedidos de ajuda/esclareci-
mento/orientação por parte dos
nossos sócios.

Para fazer face a esta nova rea-
lidade e responder com maior ce-
leridade e eficácia às questões co-
locadas pelos nossos associados,
e sendo o atendimento personali-

zado feito pelos nossos dirigentes
e as assessorias técnicas áreas
fundamentais da nossa ação sin-
dical, o Sindicato dos Professores
da Madeira passou a contar com
uma jurista a tempo inteiro a par-
tir de setembro de 2011.

Esta mais-valia, para além de
ser uma opção sindical dos
atuais Corpos Gerentes do Sin-
dicato dos Professores da Ma-
deira, é também fruto das me-
lhores condições físicas que a
nova sede proporciona, contri-
buindo assim para a significativa
melhoria dos serviços que pres-
tamos.

Margarida Fazendeiro
Coordenadora do Gabinete

Jurídico do SPM

Formação é aposta de relevo
A Formação
Contínua de
docentes, com
particular
destaque para os
sócios do SPM,
constituiu uma
aposta de relevo
do nosso
Sindicato, no
último triénio,
através do seu
Centro de Formação.
Formação essa que é entendida como um fator
fundamental de valorização pessoal e profissional, na
medida em que contribui para uma crescente
especialização e para uma maior segurança na intervenção
em contextos educativos cada vez mais complexos e
problemáticos e para uma renovação e inovação efetivas
das práticas pedagógicas.
Assim, apesar dos sucessivos cortes no co financiamento
pelo Fundo Social Europeu (FSE), o CF/SPM, assumindo a
sua vocação de entidade organizadora de propostas de
formação que sustentem a reflexão marcada por novos
conceitos de educação, de sociedade e de cidadania,
considerando a experiência adquirida nos últimos anos, e
numa perspetiva de colaboração com outras entidades
intervenientes na Formação de Professores, promoveu uma
média anual de 23 ações de formação.
De referir que a saudável e transparente relação financeira
com o FSE, patente em vários relatórios de auditorias
internas e externas ao CF/SPM, constituiu um fator
fundamental e decisivo para a aprovação da nossa
candidatura ao FEDER, através do Programa INTERVIR+,
que veio a consubstanciar-se num apoio significativo à
construção do centro de formação e sede do nosso
Sindicato.

Rita Pestana
Diretora do Centro

de Formação do SPM

Face à complexificação legislativa, em que cada caso é um caso, o apoio
jurídico torna-se fundamental no atendimento aos sócios
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Projeto de Plano de Formação 2012
Consultar em www.spm-ram.org (seguir link para site do
Centro de Formação do SPM)
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Conectar-se com o social e
núcleo estável de valores

G
illes Lipovetsky, um
dos mais destacados
pensadores con-
temporâneos, este-
ve presente na IV

Conferência do Funchal, “Mere-
cer o Futuro”, organizada pela
Câmara Municipal do Funchal,
nos dias 4 e 5 de novembro pas-
sado, tendo proferido uma notá-
vel conferência, a que deu o tí-
tulo de “Individualismo e con-
sumismo: reptos vindouros”.

Centrou a sua apresentação
na caracterização da sociedade
hipermoderna, do hiperconsu-
mo e do hiperindividualismo,
do luxo e do poder das marcas,
mas abrindo perspetivas, com
esperança e realismo, sobre o
futuro.

INDIVIDUALISMO
RESPONSÁVEL

Sem abdicar do atual modelo
das sociedades ocidentais, nem
tão pouco contrapor qualquer
outra alternativa futura, à visão
dramática do individualismo
egoísta o conferencista contra-

põe a existência de um indivi-
dualismo responsável. Na medi-
da em que concilia os direitos
de cada um com o exercício do
direito dos outros.

Nesse sentido, que combate a
xenofobia e as desigualdades,
defensor da preservação do pla-
neta e da valorização da pessoa.
Pelo que, entende, não devemos
“diabolizar” o individualismo
como um todo, pois este faz par-
te da cultura da modernidade.
Somente o individualismo irres-
ponsável é merecedor das nos-
sas críticas.

Denuncia os vícios de um in-
dividualismo irresponsável, ca-
racterizado pelo cinismo e cupi-

dez, pela visão-a-curto-prazo
do “depois de mim a catástrofe”,
e do cada-um-por-si, pela cor-
rupção e violência, pela desva-
lorização do planeta e pelo abs-
tencionismo político.

REMÉDIOS PARA O
HIPERINDIVIDUALISMO

Afirma que o “hiperindiví-
duo” ainda tem crenças e capa-
cidade de se entusiasmar e pro-
curar a felicidade para além dos
bens materiais e reconectar-se
com o social - arte, trabalho, fa-
mília. Porque nestas sociedades,
sem ideologias nem religião, o
consumo surge como efeito te-
rapêutico, efeito de sensações.
O indivíduo desconectado do
social quer (novas) sensações.

E diz mais: “precisamos de
criar novas paixões para conter
a paixão consumista”; de “ofere-
cer objetivos para mobilizar
emoções para além do consu-
mo”. Mas descrê que o hiper-
consumismo seja uma moda
efémera ou que a crise vá trans-
formar estas atitudes.

Refere que o sentimento de
indignação moral de modo al-
gum desapareceu. No mundo
moderno mantém-se os valores
humanísticos e democráticos
como o testemunham a expan-
são do voluntariado e das ações
humanitárias e de solidarieda-
de, a luta contra a corrupção, a
preocupação com o meio am-
biente.

As nossas sociedades não pa-
ram de se reorganizar em torno
de um núcleo estável de valores
partilhados que podem ser mais
ou menos fortes em determina-
do momento, mas de forma al-
guma morreram. A partida está,
pois, longe de estar acabada.

CRÍTICAS AO MODELO LIBERAL
Embora assuma as suas con-

vicções liberais, esboça algumas
críticas ao modelo consumista
ao afirmar que “viver do consu-
mo e para o consumo é que deve
ser denunciado” e que “o consu-
mo ocupa um lugar excessivo e
desequilibrante”

Gilles Lipovetsky não acredi-

ta num recuo do liberalismo
mas defende, como única pers-
petiva, uma maior regulação do
mercado no sentido de aperfei-
çoá-lo e modernizá-lo.

No entanto, nega a eficácia
dos apelos éticos a uma econo-
mia mais sóbria ou das críticas
morais para travar o consumo.
Há que responsabilizar o indivi-
dualismo sem entrar pelo cami-
nho da ética. No seu entender, a
ética é necessária mas não
transformadora.

Defende igualmente a racio-
nalização e rentabilização das
empresas e a necessidade de in-
ventar um novo contrato social
que concilie os valores indivi-
dualistas do mercado e a obriga-
ção de solidariedade.

Insiste: “Não é com apelos à
virtude que se corrigem os er-
ros; é necessário a regulação dos
mercados”. Para concluir: “O
mercado, em si, não é mau. Mas
o culto exclusivo do mercado é
que é intolerável.”

Adília Andrade

ATENUAÇÃO DO HIPERCONSUMO E HIPERINDIVIDUALISMO

“Precisamos de
objetivos para
mobilizar emoções
para além
do consumo”

Gilles Lipovetsky, em conferência no Funchal, disse não acreditar num recuo do liberalismo mas defende
uma maior regulação do mercado no sentido de aperfeiçoá-lo e modernizá-lo

Hipermodernismo
Gilles Lipovetsky, que dedica grande parte do seu
trabalho ao estudo dos modos de vida e
comportamentos das sociedades ocidentais,
caracteriza o hipermodernismo como uma nova
era da modernidade (valorização do indivíduo e
da democracia, em primeiro lugar, e dos
mercados, num segundo plano) com a
exacerbação (hipervalorização ou radicalização)
das suas lógicas, assente em dois conceitos: o
hiperconsumo e o hiperindividualismo que se
identificam com a paixão individualista e
desenfreada pela posse de bens de consumo,
seguindo o novo lema “Eu tenho, logo sou”. Já
ultrapassada a sociedade de consumo de massas,
estamos a viver a segunda revolução
individualista.
A partir do século XVIII, entrámos na
modernidade com a valorização do indivíduo e da
democracia, conquistas dos tempos modernos. Esta
foi a primeira revolução individualista que colocou
o indivíduo como o valor central da nossa
sociedade.
No pós Segunda Guerra Mundial, surge a
denominada sociedade de consumo, caracterizada
pela aquisição de bens coletivos ou semicoletivos.
Nos anos 70, e mais aceleradamente a partir dos
anos 80, o consumo passa a ser dirigido quase que
exclusivamente ao indivíduo.
Na perspetiva de Lipovetsky, o hiperconsumo não
pode ser visto apenas como alienação e
dependência do indivíduo. Não é apenas o
marketing que está na base do hiperconsumo, mas
também a sociedade destradicionalizada.
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Congresso virado
para a ação
O

s professores e o
conjunto dos traba-
lhadores dos dife-
rentes setores de
atividade da Região

Autónoma da Madeira estive-
ram representados no XII Con-
gresso da CGTP-Intersindical
Nacional, realizado em Lisboa
nos passados dias 27 e 28 de ja-
neiro, sob o lema “Portugal des-
envolvido e soberano. Trabalho
com direitos”.

NOVO SG APELA AO REFORÇO
DA UNIDADE NA AÇÃO

Arménio Carlos, novo Secre-
tário Geral da CGTP-IN, realçou
a dinâmica coletiva da Central,
condenou a ofensiva contra o
mundo do trabalho e apelou
para o reforço da unidade na
ação a partir dos locais de traba-
lho, contra a retirada de direitos
laborais e sociais.

O XII Congresso, que teve
900 delegados inscritos, incluin-
do dois em representação do
SPM, além de centenas de con-
vidados, recebeu numerosas
saudações nacionais e interna-
cionais e elegeu o novo Conse-
lho Nacional, apresentado pela
comissão eleitoral na última ses-
são dos trabalhos.

PROPOSTAS CONCRETAS
Marcada (em grande parte

dos media) pela alteração da li-
derança, a assembleia magna da
CGTP-IN afirmou-se ao longo

das suas sete sessões de traba-
lho, com dezenas de interven-
ções e com debates profundos à
volta de diferentes documentos,
como um Congresso de constru-
ção e apresentação de reivindi-
cações e propostas concretas.

Isto num momento em que
está em causa o crescimento e o
desenvolvimento do país e em
que se vive um perigoso retro-
cesso social e civilizacional, com
o desemprego a crescer de for-

ma dramática e o cerco aos tra-
balhadores a ampliar-se, como
se constatou no recente “acor-
do” da “concertação social”.

Enriquecido por numerosas
propostas, o Programa de Ação
aprovado no XII Congresso
avança objetivos, estratégias e li-
nhas de orientação fundamen-
tais para um Portugal desenvol-
vido, democrático e soberano”,
pelo “emprego de qualidade
para assegurar o futuro”, em de-

fesa do estado social e garantin-
do “a universalidade dos direi-
tos”.

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL

O Programa de Ação subli-
nha ainda a importância da in-
tervenção, da organização e da
luta sindical, destacando, entre
outros aspetos, a contratação
coletiva como instrumento do
progresso social, a situação da

juventude e a
participação da
Central nos de-
safios e nas
ações que se co-
locam no plano
europeu e in-
ternacional.

Agindo por
uma Europa e
por um Mundo
justos, solidá-
rios e democrá-
ticos.

Os temas da
atualidade internacional esti-
veram particularmente em
foco numa conferência subor-
dinada ao tema “A crise inter-
nacional – impactos no empre-
go e nos direitos laborais e so-
ciais - a resposta sindical”, que
reuniu mais de uma centena de
sindicalistas, vindos de cerca
de 80 centrais sindicais de mais
de meia centena de países de
todos os continentes, entre ou-
tros convidados estrangeiros,

para assistirem ao 12º Congres-
so da CGTP-IN.

100 MIL NOVAS
SINDICALIZAÇÕES ATÉ 2016

O fortalecimento da organi-
zação sindical a todos os níveis é
um aspeto destacado não só no
Programa de Ação como numa
resolução específica em que se
assumem como objetivos a con-
cretizar neste novo mandato
(2012/2016) 100 mil novas sindi-
calizações e 100 mil novos man-
datos de delegados sindicais.

Como realçou Manuel Carva-
lho da Silva, na intervenção de
abertura, “os sindicatos atraves-
sam um período complexo e de
dificuldades objetivas, mas eles
são indispensáveis para afirmar
os direitos individuais e coleti-
vos dos trabalhadores”.

Além disso, para “colocar os
grandes temas sociais na agenda
política, para lutar pelas refor-
mas e ruturas necessárias à
transformação social que nos
abra caminhos novos com futu-
ro, para colocar a economia ao
serviço dos trabalhadores e do
povo, para dar combate à des-
truição do Estado Social e das
políticas públicas, para dizer
não às precariedades e insegu-
ranças que destroem o emprego
e desestruturam as nossas vi-
das.”

José Paulo Oliveira
Jornalista

O XII Congresso da CGTP-Intersindical contou com 900 delegados, dois dos quais do Sindicato dos Professores da Madeira

MUDANÇA DE LÍDER NA INTERSINDICAL EM PLENA CRISE NO PAÍS

Marcada, em grande parte
dos media, pela alteração da
liderança, a assembleia
magna da CGTP-IN afirmou-se
como um espaço de
construção e apresentação de
reivindicações e propostas
concretas

Respeito pela
Escola Pública
Como realçou Mário
Nogueira na tribuna do
XII Congresso da CGTP-
IN, “defender a Escola
Democrática é obrigação
de todos os homens e
mulheres democratas que
querem que o futuro
tenha um rosto
diferente”.
“Daí”, acrescentou o
Secretário Geral da
FENPROF e membro da
Comissão Executiva da
Central, “a necessidade
de reforçarmos a
intervenção da CGTP-IN
neste domínio,
dinamizando um
departamento forte e
ativo em que os parceiros
educativos se encontrem
para exigirem, a uma só
voz, o respeito pela
Escola Pública”.
“Quanto aos docentes e
não docentes, dos setores
público e privado, para
além das agressões de que
têm sido vítimas – no
emprego, nos salários,
subsídios, direitos e
condições de trabalho –
poderão ser ainda mais
agredidos por medidas
previstas no vergonhoso
acordo que juntou UGT,
patrões e governo num
cocktail pouco
recomendado.”
Um acordo “sem nada de
positivo”, que “procura
legitimar mais exploração
sujeita, apenas, às regras
dos patrões… Um acordo,
porém, que não é lei, pois
essa teremos de a escrever
nós com a nossa luta!”,
afirmou noutra passagem.
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de papo pró ar...FOLHA CULTURAL
coordenação: Helena Lima

Visitar a Normandia
e o Vale do Loire

Monte de Saint Michel, na Normandia, é um ponto de peregrinação e interesse turístico, declarado património
mundial pela UNESCO, em 1979

REGIÕES NO NORTE DE FRANÇA COM MUITOS PONTOS DE INTERESSE

P
ara 2012 o Setor dos
Professores Aposenta-
dos do SPM progra-
mou uma viagem à
Normandia e Vale do

Loire, com partida do Funchal a
19 de maio, em voo direto Fun-
chal – Paris, e regresso a 26 do
mesmo mês.

Para além das importantes ci-
dades que constam do programa
da visita – Rouen, Rennes,
Tours, Orleans e Chartres – cuja
riqueza monumental é reconhe-
cida, há outros aliciantes igual-
mente interessantes.

Será uma oportunidade de
melhor conhecer a costa da Nor-
mandia particularmente apre-
ciada por artistas que se senti-
ram atraídos pela beleza das
suas paisagens e pelas caracte-
rísticas especiais da sua luz.

A visita a Honfleur, pequena
cidade da margem esquerda do
Sena, é oportunidade para es-
tarmos em contacto com essa
atmosfera inspiradora. São cé-
lebres os “céus” de Eugène

19 a 26 maio
2012

Programas podem ser
consultados na sede do
Sindicato e em www.spm-
ram.org. Inscrições
decorreram na sede do
SPM, de 2 de dezembro de
2011 a 10 de fevereiro de
2012, com prioridade para
os sócios do SPM e
acompanhantes. Após 10 de
fevereiro recebemos
inscrições de outros
interessados (sócio e não
sócio). O número limite é
de um mínimo de 26 e um
máximo de 40
participantes.

A cidade de Orleans, com a Cathedrale De Bourges e a Pont Georges V
em destaque, está entre as urbes a visitar na viagem

Boudin, pintor pré-impressio-
nistas, pelo tratamento que deu
às nuances das nuvens e ao re-
flexo que estas produzem na

paisagem. Outros pintores do
séc. XIX, como Monet, Corot,
Sisley, sentiram igualmente
essa atração, de tal modo que
na história do impressionismo
figura a expressão “Escola de

Honfleur” em homenagem aos
mestres que pintaram a cidade.

Mas não foram só os pinto-
res que buscaram inspiração

em Honfleur.
T a m b é m
Ba u d e l a i re,
poeta precur-
sor do Sim-
bolismo, assi-
nalou a sua
estada nesta
pequena ci-
dade em vá-
rios poemas

do seu livro “Le Voyage” e com
uma reportagem sobre a obra
de Boudin.

Em Rouen, ao visitar a Cate-
dral, voltará a recordar Claude
Monet que a pintou em várias

Presépio da minha infância!
Em minha memória afectiva
Estás gravado a ouro
De meus tenros anos, um
tesouro!
Como pudeste tantas décadas
atravessar
E ao hoje e ao agora chegar
Tão intacto, tão puro, tão real,
Em tuas cores e aromas de Natal?

O alegra-campo forrava a parede,
Em suas folhas, bem centrada,
Prendia-se a estrela prateada.
À volta da mesa, pregava-se o
rodapé
(Tecido verde, estampado de
flores singelas
Umas de cor lilás, outras
amarelas).
Sobre a mesa, a toalha branca
A ferro, bem passada,
E sobre ela, era a rochinha
colocada.

No espaço remanescente,
Duas jarras com junquilhos e
ensaião
A derramar seu perfume doce
Em toda a habitação.
Sobre os talos das “cabrinhas”
estendidas
Colocavam-se os vasos das searas
(o trigo, o milho, a lentilha)
E os peros, as laranjas e anonas,
que maravilha!

Junto à gruta, dois escuteiros
Faziam guarda de honra;
Do séc. XX, eram as roupas dos
pastores;
Pelos vales viam-se as casas de
colmo
Com portas e janelas de
diferentes cores…
Porque o presépio era o espelho
Da alma da nossa gente,
Do povo simples e crente.

Depois de tudo pronto,
Meu Pai tomava um ar sacerdotal
E dava-nos o Menino a beijar
Antes de O colocar no pedestal
No alto da rochinha,
Onde O guardavam os galos
A representar seus irmãos
cantores
Que à meia-noite haviam de
entoar louvores…

E hoje chegada a esta idade,
Meu Menino de olhar de luz
Que saudade! Que saudade!
Presépio da minha infância
Que a tua lembrança
Jamais se apague da minha
memória...
Quero levar-te comigo
Tão intacto, tão puro, tão real,
Quando para mim
Não puder haver mais Natal!

Dulce Gonçalves

Revivendo
o Natal

telas, a diferentes horas do dia,
registando os magníficos efeitos
da luz especial da Normandia. E
Joana d’Arc, a célebre “Donzela
de Orleans, padroeira de Fran-
ça, heroína da guerra dos Cem
anos contra os ingleses será
lembrada na passagem por Or-
leans, primeira cidade a ser li-
bertada pelo exército francês
comandado por Joana d’Arc, e
em Rouen, onde esteve presa e
foi condenada à morte pela fo-
gueira, acusada de heresia.

Despedimo-nos da Norman-
dia com a visão mítica e ines-
quecível do perfil rochoso do
pequeno ilhéu, o Monte de
Saint Michel. Uma cidade me-
dieval fortemente muralhada,
uma abadia e no cimo a capela
encimada pela imagem do Ar-
canjo S. Miguel, constituem um
percurso que se efetua seguin-
do um caminho em espiral em
torno do cone rochoso.

Nos últimos três dias, uma
estadia em Blois para apreciar
a paisagem mais calma e re-
pousante, salpicada pelos ro-
mânticos castelos do vale do
Loire. Finalmente uma noite e
uma manhã em Paris.

Estes são aliciantes sufi-
cientes para, durante oito dias,
esquecer a crise, deliciar os
nossos olhos e enriquecer o es-
pírito.

Adília Andrade

Oportunidade de melhor conhecer a costa da
Normandia particularmente apreciada por artistas,
que se sentiram atraídos pela beleza das suas
paisagens e pelas características especiais da sua luz
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Gente que conheci,
gente que gostaria
de ter conhecido

DENTRO E FORA DOS AFETOS

P
arecia fácil. Sou idosa.
Por isso é que se torna
difícil destacar al-
guém. Como começar
as lembranças ou as

vivências presentes?
Se é pelo fim, reconheço que

sou uma afortunada. Fora da fa-
mília que por vezes me aflige pe-
las “cabeçadas” que vão dando
para meu desassossego, tenho
amigas firmes. Inteligentes. A
quem dá gosto ouvir. Que corri-
gem as falhas, que estão sempre
prontas a apagar “fogos”, cuidam
dos netos, cuidam das amigas, vi-
sitam enfermos e, se fosse caso
disso, também visitariam os en-
carcerados. E são chiques. É um
regalo olhar para elas: Assim,
umas por isto, outras por aquilo,
são todas número um. Inesquecí-

veis e igualmente estimadas.
Fora dos afetos, quem conheci?

Poetas? Escritores? Pintores?
Sim, alguns e dos melhores.

Decisivos na minha vida, pro-
fessores uns, fascinantes: sabedo-
res, humanos, interessados.

Outros, exatamente o oposto.
Igualmente marcantes.

Sempre os houve, mas sou con-
temporânea de alguns monstros
do passado: Hitleres, Mussolinis,
Stalines, Titos, Salazares, etc, etc.

Marcaram o nosso percurso
de vida até tarde. Temos agora
umas segundas edições dessas
personagens: uns Kadafi, uns
Mubarak, uns Binladens, Etas,
Sérvios, Bósnios.

Em compensação fiquei feliz
por ter “conhecido” a Florence
Nightingale, a Maria Curie, a Ma-

dre Teresa de Calcutá, o Gandhi e
o ainda vivo Nelson Mandela. Pol-
vilharam a nossa existência de be-
leza e encanto os autores de tan-
tos livros que nos deliciaram, de
tantos filmes que nos arrebata-
ram, de tantas músicas que nos fi-
caram no ouvido para sempre.

E festas fantásticas que foram o
fim da 2ª Guerra Mundial e o 25
de Abril? Inesquecíveis!

Sou velha, já o disse e todos sa-
bem disso. Aproveito o fato para
me desculpar de muita coisa que
ainda posso mas já não quero fa-
zer. Viva a preguiça! Ser muito
certinha, não tem piada nenhu-
ma. É por isso que me fascina a
personagem histórica de Carlota
Joaquina. Ora bem!

Amélia Carreira
“Fora dos afetos, quem conheci? Poetas? Escritores? Pintores? Sim, alguns e dos
melhores” (imagem: People of Chilmark, pintura de Thomas Benton)

Festa de Natal do Setor dos Professores Aposentados
UMA DAS ATIVIDADES ANUAIS OBRIGATÓRIAS

Como é da tradição reali-
zou-se no dia 16 de de-
zembro de 2011 a Festa de

Natal do Setor dos Professores
Aposentados do Sindicato dos
Professores da Madeira.

O espetáculo foi apresentado
pela professora Helena Lima que
agradeceu a presença de todos e a
contribuição daqueles que torna-
ram possível a realização da festa.

Também dirigiu umas palavras
de saudação a coordenadora do
Sindicato, Marília Azevedo, sa-
lientando a animação que o setor
dos professores aposentados tem
dado à nova sede do sindicato.

O espetáculo iniciou-se com a
atuação do Grupo Coral do Sindi-
cato em “Presépio Vivo e Roma-
gem”, uma encenação moderna,
um misto de pantomina e dança
suportada por uma banda sonora
natalícia.

Um grupo de professores do

O espetáculo de Natal contou com apresentações do Grupo Coral do SPM e
dos elementos do curso de Inglês e do Círculo de Leitura e Escrita

curso de Inglês cantou a canção
“Away in a Manger” uma espécie
de karaoke, possibilitando a par-
ticipação do público presente.

Como os símbolos são muito
importantes na vida e cultura do
ser humano e estão presentes em
muitos momentos da nossa vida,

outro grupo do curso de Inglês
apresentou um power point inti-
tulado: “The true meaning of
Christmas” (O verdadeiro signifi-
cado do Natal), trabalho que
mostrava alguns dos símbolos de
Natal, explicando o seu significa-
do. Um projeto cheio de cor e

com alguma informação interes-
sante.

O Círculo de Leitura e Escrita
apresentou o trabalho “Enfeitan-
do o Pinheiro”, uma encenação
de Margarida Lemos Gomes em
que os participantes enfeitaram o
presépio com bolas e luzes. Em
seguida alguns elementos leram
poemas de Natal.

O Grupo Coral do Sindicato
voltou a atuar desta vez para in-
terpretar algumas canções do re-
pertório natalício. Uma rápida
volta ao mundo de conhecidas
canções desta quadra, numa ver-
são dançável que animou todo o
auditório.

Cizaltina Gonçalves mais uma
vez surpreendeu-nos com dois
trabalhos cheios de imaginação e
boa disposição.

Extra programa Dulce Gon-
çalves brindou-nos com um poe-
ma de sua autoria intitulado “Re-

vivendo o Natal” (ver página 14
deste De Papo Pró Ar). Um poe-
ma simples, belo, mesmo enter-
necedor sobre o Natal de outros
tempos. Uma verdadeira cereja
em cima do bolo.

Seguiu-se o lanche partilhado
onde os presentes puderam con-
fraternizar, pôr a conversa em
dia, trocar votos de feliz Natal e
apreciar algumas especialidades
culinárias que as professoras
apresentaram.

Uma tarde bem passada.
É pena que poucos professores

no ativo marquem presença nes-
tas realizações pois destinam-se a
todos os professores deste Sindi-
cato e não apenas a professores
aposentados. Não sabem o que
perderam: um espetáculo colori-
do, rico em criatividade e em dis-
posição.

Fernando R. Figueira
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O “cratês”
é o “eduquês”
da troika
Nuno Crato notabilizou-se, antes de ser ministro, não pela
sua qualidade de presidente executivo do Taguspark, onde
substituiu Américo Thomati, mas por ter sido um dos
principais críticos ao designado “eduquês”. Se, com alguns
aspetos da crítica, até podíamos estar de acordo,
relativamente às alternativas que propunha a coisa era bem
menos consensual, apesar de, muitas vezes, não bastar olhar
para o que é dito, tornando-se necessário ver o que é feito…
Crato foi agora chamado a fazer.
Assim, ultrapassado o período do “eduquês” eis que chega o
tempo do “cratês”… e, afinal, o que é o “cratês”? Pelo que já
percebemos, o “cratês” não é resposta para os problemas,
mas fator de agravamento. O cratês é a elitização da escola; é
o regresso ao ler, escrever e contar como essencial e o resto é
conversa; é a escola do antigamente em versão século XXI; é
o cortar onde não há gorduras, mas apenas nervo, músculo e
osso e já com algum desgaste; é a liberdade de escolha que
gera assimetrias fortes e mete dinheiro público em bolsos
privados; o cratês é o currículo que empobrece, o mega-
agrupamento que floresce, os alunos que aumentam nas
turmas, os projetos que acabam só porque fica mais barato
em pacote; o cratês é a contrarrevolução no Ensino, é o
neoliberalismo em extirpe nacional; o cratês é o murchar dos
cravos na Escola de Abril…
O “cratês” é o patético esgar de um palhaço pobre num circo
em decadência, é o carnaval que não há, o concurso que não
se faz e a carreira que fica congelada por ter sido gélida a
passagem do ano. O “cratês” é o “eduquês” da troika.
Para que não restem dúvidas, o “cratês” também existe na
Região Autónoma da Madeira, só que servido em motivos
regionais estampados em tecido barato. O “cratês” não serve,
e muito menos para a Educação.

Secretário Geral da FENPROF

MÁRIO NOGUEIRA

A Madeira calculou o corte a partir do ordenado mínimo do continente (€485,00) e não do regional (€494,70),
fazendo cada trabalhador dependente perder €4,85 a favor dos cofres do Estado

Avança ação contra corte
do subsídio de Natal

ATO INCONSTITUCIONAL E VIOLADOR DAS LEIS DE VALOR REFORÇADO

N
o decorrer do mês
de janeiro de 2012,
os docentes come-
çaram a ser notifi-
cados na sequência

das reclamações entregues con-
tra o corte do subsídio de Natal.
Em alguns casos, do despacho
de indeferimento com possibili-
dade de Recurso Hierárquico ao
Secretário Regional do Plano e
Finanças e, noutros casos, para o
exercício do direito de audição
por escrito para nova reaprecia-
ção do processo.

APOIO DO SPM AOS SÓCIOS
Para ambas as situações, o

Sindicato dos Professores da
Madeira facultou aos seus asso-
ciados as minutas adequadas
para o exercício das faculdades
legais que a lei lhes permite
como forma de contestação e
salvaguarda de direitos constitu-
cionalmente consagrados, atitu-
de que manterá e reforçará sem-
pre na defesa intransigente dos
direitos e dos interesses dos
educadores e dos professores
que representa.

Recorde-se que, no dia 7 de
setembro de 2011, foi publicada
a Lei n.º 49/2011, que aprovou a
sobretaxa extraordinária sobre
os rendimentos sujeitos a IRS
auferidos no ano de 2011, a reter
no subsídio de Natal.

INCONSTITUCIONAL E ILEGAL
Por ter considerado este ato

manifestamente inconstitucio-
nal e violador das leis de valor
reforçado, o Sindicato dos Pro-
fessores da Madeira, na defesa
dos direitos e interesses dos seus
associados, apelou aos educado-
res e professores que procedes-
sem à entrega de uma reclama-
ção graciosa junto do seu serviço
de finanças como forma de pro-
testo contra o corte do seu subsí-
dio de Natal.

Inconstitucional e ilegal uma
vez que recaiu apenas sobre os

rendimentos provenientes do
trabalho, isentou de tributação
os rendimentos resultantes de
juros e dividendos e foi um im-
posto retroativo e sem enqua-
dramento orçamental. Tal cons-
tituiu uma violação dos princí-
pios constitucionais da igualda-
de, da progressividade, da prote-
ção da confiança e da tipicidade
qualitativa da receita da Lei de
Enquadramento Orçamental.

MADEIRENSES PENALIZADOS
Esta reclamação teve ainda

como finalidade contestar uma
outra ilegalidade, desta vez co-
metida pelo Governo Regional,
que efetuou o cálculo da sobre-
taxa tendo como referencial a
remuneração mínima mensal
garantida do continente
(€485,00) e não a regional
(€494,70). Deste modo, o Go-
verno Regional penalizou a po-
pulação madeirense, tendo cada
trabalhador dependente, quer
do setor público, quer do setor
privado, perdido €4,85, num to-
tal regional de €445,900, de
acordo com os dados do Boletim
de Emprego, publicado pela Di-
reção Regional de Estatística,
referente ao 3º trimestre de
2011 (notícia do DN, de 14 de de-
zembro de 2011, assinada pela
jornalista Sílvia Ornelas).

Margarida Fazendeiro
Coordenadora do Gabinete

Jurídico do SPM

Inconstitucional e
ilegal uma vez que
recaiu apenas
sobre os
rendimentos
provenientes do
trabalho, isentou de
tributação os
rendimentos
resultantes de juros
e dividendos e foi
um imposto
retroativo e sem
enquadramento
orçamental
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Eleições SPM
As eleições dos Corpos Gerentes, triénio 2012-2015, realizam-se em
16 de maio de 2012, data deliberada pela atual Direção. O processo
eleitoral é assegurado pela Mesa da Assembleia Geral e tem a se-
guinte tramitação:
- Assembleia Geral Eleitoral convocada com a antecedência mínima
de 75 dias (27.2.2012) por edital afixado na Sede do SPM, divulgado
nos seus meios de informação e nos dois jornais mais lidos da Re-
gião em dois dias consecutivos (artº 61º).
- Ao abrigo do artº 62º dos Estatutos do SPM, a apresentação de
candidaturas deverá ser feita no prazo máximo de 30 dias consecu-
tivos, contados a partir da última publicação nos jornais, da convo-
cação da Assembleia Geral Eleitoral.
- No termos do artº 63º, o Conselho Fiscal verificará as regularida-
des das candidaturas nos cinco dias úteis subsequentes ao encerra-
mento do prazo para entrega das listas candidatas.
NOTA IMPORTANTE: A apresentação de candidaturas às eleições
dos novos Corpos Gerentes do SPM tem que fazer-se no cumpri-
mento da Secção II, da Subsecção IV (artº 38º), da Subsecção V (artº
41º), da Subsecção VI (artº 45º) e do Cap. IV dos Estatutos do SPM.

Rita Pestana Presidente da Mesa da Assembleia Geral


