
Congressistas discutem ética da profissão  
e a sua relação com o sindicalismo 

Começou o 12.º Congresso dos Professores da Madeira, uma 

iniciativa marcante da vida deste Sindicato da FENPROF que 

escolheu para consigna deste fórum “Ética, Docência e Sindical-

ismo: sentidos, razões e consequências”. Durante dois dias, os 

delegados e convidados vão poder discutir temas que a direcção 

do SPM propõe como estruturantes do pensamento sobre a 

profissão. O encerramento dar-se-á às 18h00 de amanhã, 20 de 

Maio, com as intervenções de Irineu Barreto (Representante da 

República na RAM), Mário Nogueira (Secretário-Geral da FEN-

PROF) e Francisco Oliveira (Coordenador do SPM). 

Na sessão de abertura presidida por André Escórcio, Presi-

dente da Mesa da Assembleia Geral, constituíram a mesa do 

Congresso, Francisco Oliveira, Jorge Carvalho (Secretário Re-

gional da Educação), Paulo Cafôfo (Presidente da Câmara Mu-

nicipal do Funchal), Arménio Carlos (Secretário Geral da CGTP

-IN) e João Cunha Serra (Presidente do Conselho Nacional da 

FENPROF). 

Francisco Oliveira, na sua intervenção chamou a atenção 

para a necessidade de que este Congresso dê mais um impulso à 

recusa dos professores à acomodação às rotinas. Um Congresso 

que terá de ser, nas suas palavras, de disponibilidade para aceitar 

os desafios que a sociedade hoje exige aos docentes e à Escola. 

Este Congresso é, também, como referiu, a expressão da honra 

de ser professor, de “sermos” professores, pois este sempre foi, 

na região, o Sindicato que abraçou a causa da Educação e da 

Profissão. 
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“Este Congresso marca o início da prepa-
ração dos 40 anos do SPM” – disse a abrir 
a sua intervenção, o coordenador do SPM. 
Francisco Oliveira estabeleceu uma exigen-
te expectativa em relação aos trabalhos do 
Congresso. Um congresso que tem de, dis-
se, contribuir para a reflexão sobre a profis-
são, estabelecendo as pontes entre ética e 
sindicalismo, que, falando em nome da sua 
direção,  entendeu ser inevitável e capaz de 
ajudar a desenvolver novas formas de ação. 

Afirmando o SPM com uma organização 
interventiva e reivindicativa que coloca  os 
interesses coletivos à frente dos individu-
ais. Criticou fortemente a ação dos gover-

nos nos últimos 10 anos, mas lembrou que, 
as mudanças, as melhorias obtidas, são 
responsabilidade dos professores (que os 
governos, nos seus balanços, sempre esque-
cem), apesar das dificuldades acompanha-
das de grandes sacrifícios criados por esses 
mesmos governos. 

Quase no final, lembrou que a Carta Éti-
ca que será discutida e aprovada na Assem-
bleia Geral da tarde de amanhã, 20 de 
maio, não sem estabelecer fronteiras entre 
este documento que será propriedade dos 
professores e o desejo de alguns de impo-
rem um Código Deontológico definido 
externamente à profissão. 

 

Francisco Oliveira, Coordenador do SPM  

Um sindicalismo interventivo e reivindicativo 



Depois de dirigir uma sauda-
ção a todos os professores da 
Madeira, através dos delegados 
ao Congresso, o governante regi-
onal quis deixar claro o interesse 
do governo da RAM em estabe-
lecer parcerias com os professo-
res e as escolas, sabendo das 
dificuldades, mas também mani-
festando vontade em ultrapassá-
las.  

Aos professores tudo se 
pede e tudo se exige 

 
Paulo Cafôfo, Presidente da Câ-
mara Municipal da Madeira, 
dirigiu uma forte saudação aos 
congressistas, aos convidados e 
aos muitos amigos que aqui veio 
encontrar. Lembrou o seu passa-
do de sindicalista e de como o 
SPM foi importante para a sua 
formação como pessoa e de pro-
fessor. 

Defendendo o professor como 
estruturante da sociedade, aler-
tou para a Escola que transborda 
de exigências nos seus resultados 
e de imposições sobre os seus 
atores principais, ignorando-se 
muitas vezes as condições neces-
sárias para que sejam capazes de 
dar as respostas que se lhes exi-
gem. Estabeleceu o que entende 
ser o papel fundamental da Esco-
la: “fazer com que os alunos 
aprendam a pensar e a serem 
críticos. A Educação tem de ser-
vir para que os hoje alunos se-
jam, no futuro, pessoas pensan-
tes que reflitam sobre os proble-
mas e atuem sobre eles”. 

Independentemente  

de quem esteja no poder, 

ouçam os sindicatos! 
- Arménio Carlos, Secretário-Geral da CGTP-IN  

A CGTP incorpora as preocu-
pações dos professores, estabele-
ce objetivos de acompanhamento 
e apoio aos professores como 
forma de valorização de uma 
escola pública, de qualidade, 
democrática e inclusiva. Mani-
festando preocupação com a 
forma como o país é gerido, 
criticou o desleixe na criação de 
apoio aos portugueses para que 
encontrem neste país estabilida-
de e rendimento e para que pos-
sam aqui viver e aqui apoiar o 
desenvolvimento do país. 

Pegando no tema do Congres-
so, afirmou que falar de ética 
deve implicar sermos críticos 
sobre nós e a sociedade, afirman-
do a autonomia de cada um e de 
todos nesse contributo para o 
desenvolvimento social. 

Deixou um recado aos gover-
nos: “ouçam mais os sindicatos 
dos professores, para aproveita-
rem o contributo que estes po-
dem dar para resolver muitos 
problemas porque passa o país”. 
E atacou o preconceito que ten-
tam imprimir contra os sindica-
tos, para chamar a atenção para a 
essência do movimento sindical: 
rigor e exigência, para transfor-
mar. 

 

Professores e luta são indissociáveis 

CGTP-IN  e SPM são parceiros e 
ser sindicalista é uma opção – 
servir os outros e não servir-se do 
lugar em seu proveito próprio. Os 
sindicalistas souberam estar ao 
lado do Povo em todos os mo-
mentos da nossa história. Soube-
mos sempre ser coerentes com o 
que sempre defendemos. E é 
nesta coerência que quando não 
se assinamos acordos que nos 
querem impor o fazemos por 
segurança para os trabalhadores 
que representamos. “Antes remar 
contra a maré do que sermos 
engolidos pela maré” – disse no 
desenvolvimento desta ideia so-
bre o papel do movimento sindi-
cal de massas, combativo e de 
classe. 
“Houve mudanças, mas o tempo 
continua e há problemas que é 
necessário ultrapassar” frisou 
Arménio Carlos. “No momento 
em que já está preparado o or-
çamento do Estado para 2018, é 
necessário não estagnar a acção e 
continuar a exigir para que se 
resolvam os problemas que pre-
cisam de ser e podem ser re-
solvidos”, alertou o Congresso.  
A caminhar para o final da sua 
intervenção, chamou atenção para 
o facto de faltarem dois anos para 
o final da legislatura, sendo 
necessário calendarizem-se as 

medidas a tomar neste tempo. O 
Secretário-Geral da Intersindical 
disse ser importante definir  
prioridades, pois há soluções e 
elas podem ser concretizadas.  
Chamou a atenção para, estando a 
legislatura a meio, começar a 
haver sinais de tendência para a 
sujeição do governo aos  
interesses económicos e finan-
ceiros, designadamente os exter-
nos ao país. 
Arménio Carlos deixou uma  
garantia: “Nós não queremos que 
isto parta. Só queremos que os 
problemas sejam ultrapassados”. 
E lançou um apelo: 
“Independentemente de quem 
esteja no poder, ouçam os sin-
dicatos!” 
No final, deixou claro que o  
objetivo das manifestações de 3 
de Junho é  alertar para as priori-
dades e para a necessidade de os 
trabalhadores terem disponi-
bilidade para lutarem por essas 
prioridades. “O Estado português 
não pode ter só compromissos 
com os credores. O Estado portu-
guês tem de ter também com-
promissos com os trabalhadores”.  
E ficou o aviso: “Haja vontade 
política! Cá estaremos para lhe 
dar o necessário empurrão para 
que avance”. 

Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação 

Estabelecer parcerias 

O Presidente do Conselho Nacional da FEN-

PROF, numa curta intervenção a encerrar a ses-

são de abertura do 12.º Congresso, estabeleceu 

prioridades para a Escola: “Lutar contra o incon-

formismo, despertar o espírito crítico, o cepticis-

mo, a descoberta”. Aos professores presentes 

salientou que “o professor tem de defender o seu 

estatuto socioprofissional. Professor e luta serão 

sempre indissociáveis. A FENPROF, e o SPM 

existem para fazer a luta que permitirá aos profes-

sores atingiram muitos dos seus fundamentais 

objectivos”. 



- Manuel  Carvalho da Silva 

Trabalho, Emprego e Sindicalismo: 
Ética e desafios à Política 

“O sindicalismo é o ator coletivo mais influente na trans-
formação da sociedade. Nunca houve outro tão forte nem se 
perspetiva que deixe de o ser”. 

“A Escola é uma instituição fundamental. A profissão de 
Professor tem de merecer o melhor que a sociedade lhe possa 
destinar”. 

“É possível criar muito emprego. Bastava que a riqueza 
disponível não estivesse concentrada nas mãos de meia dúzia 
de interesses”. 

“A precariedade não tem nada de moderno. É uma velharia 
que persiste”. 

“As instabilidades e inseguranças não podem ser todas 
transferidas para o fator trabalho”. 

“Não podemos aceitar o desemprego como inevitabilidade 
das tecnologias. O desemprego que nos afetou durante a in-
tervenção da troika não foi fruto de qualquer onda tecnológi-
ca, como tentam fazer-nos querer. Foi, sim, de outras opções 
de política económica e de política social. Dizer que as tec-
nologias vão destruir emprego, dá-lhes um jeito que não po-
demos aceitar”. 

“Toda a base estrutural da economia com a extinção de 
empregos e postos de trabalho, foi atingida incontestavel-
mente”. 

“As implicações imediatas que já foram observadas 
(pressão sobre os custos do trabalho) são apenas uma parte 
do problema. Um dos maiores problemas é o fluxo de emi-
gração.” 

“O país precisa de aumentar a sua população. Se não 
atrairmos população valorizando as condições de vida e de 
trabalho de quem cá está, comprometemos muito o nosso 
futuro”. 

“A Escola não pode estar sujeita às modas. Tem de gerir os 
processos mas não pode estar refém da exigência de mudan-
ças constantes”. 

“A Escola tem de preparar para um mundo que tem mais 
mudanças, mas tem de formar seres humanos plenos que vão 
estar sujeitos a essas mudanças que vão ocorrendo nas socie-
dades”. 

“É impensável pensar que o professor pode substituir a 
família e a ausência de outras estruturas de apoio aos jovens 
e às crianças.” 

“A mercantilização do trabalho traz consigo diversos peri-
gos e o conhecimento científico não pode, também, obedecer 
a essa lógica. Pode levar à sua destruição”. 

“Por aquilo que se pode referenciar pelo contributo que o 
sindicalismo deu, pelos contributos de diversos grupos antes 
do 25 de Abril, não é a escola portuguesa que está desfasada 
da matriz de desenvolvimento do país. É necessário, isso 
sim, uma nova matriz de desenvolvimento que incorpore 
tudo o que a escola portuguesa conseguiu construir, acompa-
nhando-a”. 



PAINEL 1 “Ética e Direito do Trabalho” 
“É a própria condição de trabalhador que está hoje em causa” 

A comunicação de Rui Assis, jurista do Sindicato dos Pro-
fessores do Norte, centrou-se no estabelecimento de uma rela-
ção entre direito do trabalho, ética e direitos dos trabalhadores. 
Para Rui Assis é impossível discutir Ética e Trabalho sem falar 
da justiça no Trabalho, designadamente tendo como pano de 
fundo o que determinou os direitos do trabalho nos últimos 
anos em Portugal. 

A situação remonta, no nosso país, a 2003, quando é aprova-
do o primeiro Código de Trabalho, referiu. O primeiro diploma 
legal a falar de adaptabilidade. Depois, desenvolveu-se uma 
tendência a partir de 2012 de procura desenfreada da redução 
dos custos do fator trabalho. As normas do trabalho apresentam
-se, assim, com papéis incompatíveis, porque “os direitos do 
trabalho são cúmplices destas mudanças e, ao mesmo tempo, 
resistentes a estas mudanças”. 

Pegando no cenário de precarização, o também vice-
presidente da Ordem dos Advogados, falou de, hoje, globali-
zarmos os processos. Esta realidade “passou a ser um instru-
mento de retrocesso social, com alterações introduzidas como 
exigências dos investidores, olhando o país como um local 
interessante para investir”. O retrocesso é estimulado pela 
competição entre países que oferecem aos investidores melho-
res condições. E isto é apresentado como um fatalismo. 

E declarou que o problema “está para lá do vínculo contra-
tual. É a própria condição do trabalhador. Por exemplo, para os 
professores a própria condição estatutária está posta em causa. 
Essa condição estatutária foi assaltada nos últimos anos (“uma 
crise de osteoporose, pois já quase não tem osso”).   

Sinal evidente da mais séria precariedade é aquilo a que cha-
mou , citando Jorge Leite, “uberização” das relações laborais, 
cuja não existe apenas para o domínio de transportes de passa-
geiros. “Temos hoje nas universidades professores que se en-
quadram nesta lógica”. 

Das suas palavras poderá concluir-se, pois, que estamos pe-
rante uma situação que mina qualquer relação saudável entre 
ética e trabalho. 

Mais algumas tónicas dadas na sua comunicação: 
“As características da evolução da legislação laboral nos últi-
mos anos são de reforço das condições para os empregadores. 
Contraditoriamente, há maior dependência mas também maior 

pre-

cariedade. O tempo de trabalho aumentou. O banco de horas, a 
flexibilidade e a adaptabilidade tiveram uma enorme expressão 
a partir da alteração ao CT em 2012”. 

Para Rui Assis, “mais sensível do que os despedimentos é o 
que tem a ver com o tempo do trabalho”. 

A dificuldade em inserir jovens trabalhadores no mundo do 
trabalho e a elevada precariedade existente, criam muitas difi-
culdades na defesa da dimensão coletiva do trabalho. 

“Hoje temos um quadro de emprego público que é mimético, 
no pior, do que são as relações laborais privadas. Nada está 
garantido”, dentro do conceito clássico de emprego público.  

“O plano que para nós deve ser um desafio tem a ver com o 
exercício dos direitos. Isto é, assumirmos como imperativo 
ético o exercício dos direitos do trabalho. A vida não está faci-
litada. A justiça já não é um direito. É um serviço. Nós somos 
utentes do serviço. Temos de mudar isto coletivamente organi-
zados”. O espaço dos sindicatos é um espaço próprio de defesa 
do imperativo comum do exercício dos direitos – disse. 

Rui Assis, Advogado do SPN, membro da direção da Ordem 

dos Advogados, especialista em direito administrativo 

Convidado do SPM para o painel 
“Ética e Direito do Trabalho”, Brício 
Araújo centrou a sua intervenção na 
necessidade de reflexão sobre o traba-
lho dos professores, aquilo que repre-
sentam, as ligações que estabelecem, o 
conhecimento que obtêm junto dos 
seus alunos que pode influenciar o de-
senvolvimento da relação professor-
aluno, não só em contexto de ensino-
aprendizagem. 
Para Brício Araújo, a questão dos valo-
res é fundamental, deixando claro que 
considera de grande relevância para a 

reflexão sobre o que é ser professor e a 
sua dimensão ética, a Carta Ética que o 
SPM propõe.  
Acrescentou que, esta, constitui “um 
grande avanço para a valorização do 
professor com uma ética específica, 
subordinado a valores e construtor de 
valores fundamentais para a sua afir-
mação social e para o desenvolvimento 
da personalidade dos alunos, chegando 
a estabelecer uma relação entre os do-
centes e a Escola, em que os professo-
res participam, como se de uma família 
se tratasse.  

Brício Araújo, Advogado,  
membro da Secção Regional da Ordem dos Advogados  

É relevante o contributo do SPM para a reflexão 

sobre o professor e a sua dimensão ética 


