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Eu sou a Marisa Cardoso, natural do
concelho de Santa Cruz, da Região
Autónoma da Madeira (RAM).
Tenho 27 anos e sou professora de
História e Geografia do 3.º ciclo do
ensino básico e secundário.

O QUE ME MOVEU NA
ESCOLHA DA PROFISSÃO
Decidi ser professora desde
muito nova, pois adoro
crianças e gosto muito de as
ajudar no que necessitam.
Comecei logo com certezas
sobre a área em que iria
querer lecionar. Desde que
comecei a ter Geografia
esta passou a ser a minha
disciplina preferida. Daí
que, quando fui para o
Ensino Secundário, na
Escola Secundária Jaime
Moniz, decidi ir para o
Curso Tecnológico do
Ordenamento do Território
e Ambiente, pois era um
curso que achava muito
interessante, pelo facto
das disciplinas principais
estarem ligadas à área da
geografia. Posso também
referir que foi no ensino
secundário que tive a certeza
absoluta que queria ser
professora de Geografia e
não engenheira topógrafa,
como a maior parte dos
meus colegas de curso, pois
esta profissão era uma das
saídas profissionais mais
prováveis, do meu curso de
secundário. Mas, a minha
decisão definitiva de ser
professora de geografia,
deveu-se a uma conversa que
tive com a minha professora
de Geografia, do secundário,
em que manifestei a minha
preocupação sobre as

dificuldades em conseguir
colocação e foi aí que essa
professora me disse para
seguir o meu sonho, pois
quando acabasse o meu
curso já haveria falta de
professores, visto que alguns
professores já estavam a sair
para a aposentação, deixando
assim lugares vagos para os
mais novos. Em setembro
de 2009 consegui entrar no
ensino superior e no curso
que queria, na Faculdade de
Letras da Universidade do
Porto, na Licenciatura em
Geografia com Minor em
História. Assim, fiquei mais
perto de concretizar o meu
sonho de ser professora,
pois na licenciatura tive
as disciplinas científicas
das duas áreas (geografia e
história).
Todavia, para poder ser
professora nesta área e,
assim, realizar o meu
sonho de ser professora de
História e Geografia, tive de
inscrever-me, no Mestrado
em Ensino de História e
Geografia do 3.º Ciclo do
Ensino Básico e do Ensino
Secundário.
DIFICULDADES
ULTRAPASSADAS
O mais difícil foi ter de ir
para fora estudar e deixar
a minha família, para
poder concretizar o meu
sonho. Outra dificuldade
ultrapassada foi ser obrigada

a frequentar disciplinas
de História, disciplina que
só tivera até o terceiro
ciclo. Mas, como já tinha
ultrapassado a barreira de
deixar a minha família na
Madeira e ir para a cidade
do Porto sozinha, então
também ultrapassei mais este
obstáculo e inscrevi-me,
mesmo assim, na
Licenciatura em Geografia
com Minor em História.
Estou muito orgulhosa
de mim mesma, por ter
conseguido ultrapassar estas
minhas dificuldades.
No entanto, esta situação
acabou por ser benéfica
para mim, pois passei a
poder lecionar duas áreas
disciplinares distintas,
tendo assim uma maior
probabilidade de conseguir
colocação numa escola,
visto que posso concorrer
a dois grupos disciplinares
diferentes, o 400 (história) e
o 420 (geografia).
AS EXPETATIVAS E A
REALIDADE
Relativamente às minhas
expetativas enquanto
professora, posso afirmar
que não fugiram muito da
realidade que tenho hoje
em dia, porque, já na minha
altura de escola, os alunos
eram muito irrequietos. Esta
é uma das vantagens que
tenho em ser ainda muito
jovem.

Quanto ao facto de pertencer
à minoria jovem desta classe
profissional, posso referir que
me sinto bem, pois consigo
comunicar com todos os
colegas e também porque,
caso necessite de ajuda para
alguma coisa que precise,
tenho a ajuda dos meus
colegas mais experientes.
COMO VEJO O MEU FUTURO
Espero conseguir colocação
todos os anos, pois amo a
minha profissão, apesar de
só ter começado a lecionar
no ano transato. Tenho a
felicidade de pertencer a
dois grupos carenciados na
RAM, mas preocupa-me a
situação dos meus colegas
contratados, como eu.
O meu maior sucesso
profissional foi este ano ter
conseguido dar aulas numa
escola pública, embora,
tivesse ficado um pouco triste
em deixar os meus antigos
alunos e colegas, de quem
guardarei sempre os bons
momentos que partilhamos.
Falta cumprir o sonho da
vinculação.
O MEU MAIOR MEDO
O meu maior medo
profissional, como o
de qualquer professor
contratado, é de ficar sem
colocação e deixar de fazer
o que mais gosto, pois
todos os outros problemas
que surgirem, eu vou tentar

solucioná-los da melhor
forma possível.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
As escolas fazem o
possível para que nós
consigamos lecionar com
qualidade. Todavia, seria
bom que as salas de aulas
das escolas (quer públicas,
como privadas) tivessem
computado e internet, para
que as aulas pudessem
deixar de ser tão expositivas
e passassem a ser mais
interativas, para motivar os
alunos.
PORQUE SOU SINDICALISTA
O meu pai sempre disse:
“filhas, quando vocês
começarem a trabalhar na
vossa área inscrevam-se
num sindicato da vossa
classe profissional, pois
os sindicatos existem para
defender os direitos dos
trabalhadores e também
para ajudar em tudo o que
os sócios trabalhadores
necessitarem”. O meu
pai tem esta opinião,
pois também ele é
sócio do sindicato da
sua classe profissional,
Sindicato Nacional dos
Trabalhadores dos Correios
e Telecomunicações, onde já
foi dirigente sindical.
Assim, eis-me aqui, a fazer
parte deste grande sindicato,
que é o Sindicato dos
Professores da Madeira.
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2018

apresentou-se ao SPM com três grandes
desafios: dois de âmbito interno (a comemoração
dos 40 anos da sua fundação e as eleições para os
corpos gerentes para o triénio 2018-2021)
e um que, pela sua importância em termos
profissionais, abrange todo o corpo docente da
RAM: a representação profissional nos processos
negociais com a tutela sobre a recuperação do
tempo de serviço e reposicionamento na carreira,
sobre a avaliação docente e sobre os concursos
de recrutamento e mobilidade.
Este está a ser, por isso, mais um ano de grande
atividade a vários níveis. Em termos internos, o
processo eleitoral está lançado, esperando-se,
agora, que surjam vários projetos que deem
expressão à pluralidade de opiniões e à
diversidade de tendências que têm marcado
o SPM ao longo dos seus 40 anos, que agora
celebramos com o destaque e dignidade
que merece tal efeméride. É por isso que
apresentamos com este número do PROF
um suplemento completamente dedicado às
comemorações dessa data, esperando não só
despertar memórias mas aproveitando também
para dar a conhecer o programa comemorativo.
Apesar de estarmos muito envolvidos nestas
iniciativas mais institucionais, a tónica da nossa
ação continua a ser posta na atividade sindical
em defesa dos sócios de todos os setores. Por
isso, este PROF, através dos muitos artigos que
apresenta, deixa perceber, ainda que de forma
subtil, o Caderno Reivindicativo aprovado em
plenário de sócios no início do atual ano letivo e,
posteriormente, dado a conhecer à SRE e a todos
os associados. É ele que orienta, obviamente, o
essencial da nossa ação sindical. De referir que

esse documento foi elaborado também com os
múltiplos contributos que nos foram dados pelos
sócios nas muitas visitas que fizemos às escolas,
desde o dealbar do ano letivo. Apraz-nos, pois,
que os nossos associados se revejam nele.
Este número do PROF, dá-nos nota de
algumas das muitas atividades que o SPM tem
desenvolvido no seu dia a dia. Sendo impossível
referir todas aqui, destacamos algumas das
iniciativas reivindicativas setoriais, como a da
atribuição das reduções da componente letiva
aos colegas da educação pré-escolar e do 1.º
ciclo e a da exigência de um novo contrato de
trabalho para o ensino particular e cooperativo;
os contactos desenvolvidos a nível político
(reuniões com a SRE, com o Presidente da ALR
e com os partidos políticos); os resultados de um
inquérito sobre as fusões, que vêm contradizer
os argumentos usados pela tutela para as
promover; a atividade do nosso Centro de
Formação, a criação da comissão de contratados
e, sobretudo, o papel de liderança que o SPM
desempenhou nas greves e manifestações de
outubro e novembro pela recomposição da
carreira, em respeito pelo ECD-RAM.
Muito tem sido feito, mas temos consciência de
que muito mais está por realizar.
Esperamos que todos os docentes da RAM se
mantenham unidos e determinados na luta pelo
respeito pela carreira docente e se inspirem nos
colegas que há 40 anos, cheios de esperança e
coragem, se juntaram para iniciar a construção
de um estatuto que, à data, parecia ser uma
miragem.
Eles conquistaram-no; a nós compete-nos
defendê-lo para que não o destruam!

murro na mesa

Ensino Particular e Cooperativo

A sombra que paira em torno do Contrato Coletivo de Trabalho
No passado dia 3 de outubro
de 2017, foi publicada na
RAM a Portaria de Extensão
25/2017, que permite a
aplicação à Região das
medidas previstas no Contrato
Coletivo de Trabalho (CCT)
celebrado entre a CNEF
(Confederação Nacional de
Educação e Formação) e a
FNE (Federação Nacional
da Educação). Este contrato
não obteve aceitação por
parte da FENPROF, visto
tratar-se de um documento
que agrava e prejudica, ainda
mais, a situação profissional e
as condições de trabalho dos
docentes por ele abrangidos.
Há uma dúvida que paira
sobre os colegas que lecionam
em instituições de Ensino
Particular e Cooperativo
(EPC): quais as razões
que levaram a FENPROF
a não assinar o referido
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CCT, deixando os seus
filiados ao abrigo de normas
estabelecidas no Código do
Trabalho?
Efetivamente, o atual CCT
apresenta matérias gravosas e
inaceitáveis, nomeadamente, o
acesso à carreira e progressão
(deixa de ser totalmente
contabilizado o tempo de
serviço docente prestado em
outros estabelecimentos de
EPC ou do ensino público),
o período normal de trabalho
(o contrato de trabalho com
horário completo poderá
ver-se transformado em
contrato a tempo parcial
e, na falta de acordo, a
entidade empregadora
poderá proceder à extinção
do posto de trabalho), o
banco de horas (passa a
incluir diversas atividades
no horário de trabalho dos
docentes, aumentando o seu

período normal de trabalho),
os intervalos de descanso
(introduzem-se novas pausas,
o que poderá implicar a
permanência de mais horas
no estabelecimento, sem que
esse tempo de serviço seja
contabilizado), a retribuição
(verifica-se a possibilidade
de redução da retribuição até
15%, em caso de situação
de dificuldade económica do
estabelecimento de ensino,
sem necessidade de acordo,
para além da aplicação de
uma nova tabela salarial com
valores inferiores aos da tabela
atual) e introdução de uma
comparticipação mensal (0,5%
da remuneração ilíquida para
comparticipar nas despesas
de negociação, celebração
e revisão do contrato).
Todas estas questões foram
abordadas pelo SPM, num
Plenário, realizado no dia 11

de dezembro, para informar e
clarificar os seus sócios acerca
do que realmente está em
cima da mesa.
Face a estas medidas
opressivas e severas, que
desprestigiam a função
docente e agravam
consideravelmente as suas
condições de trabalho, os
docentes não se devem deixar
influenciar no sentido de
aceitar um CCT altamente
prejudicial, nem ceder a
quaisquer tipos de pressões ou
chantagens.
A luta reivindicativa
representa um sinal de
progresso nas relações
laborais, mas também
de aprofundamento da
democracia participativa.
Nesta medida, a contratação
coletiva tem um papel
estruturante na regulação do
trabalho e é um instrumento

de consagração de direitos
conquistados com a luta e,
simultaneamente, condição
para o desenvolvimento e
progresso do país. Por isso
mesmo, tem sido alvo de
ataque sistemático por parte
das associações patronais
e sucessivos governos,
apostados na individualização
e precarização das relações
laborais.
Neste sentido, a FENPROF
e, consequentemente, o SPM,
anseia pela celebração de um
Contrato Coletivo de Trabalho
digno. Logo, não aceitará
um acordo a qualquer custo,
descredibilizando a carreira e
desprestigiando os principais
participantes do processo
educativo, os docentes.
Continuaremos a lutar por um
CCT digno e justo! Contem
connosco!
Janette Ramos
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A nossa realidade
no pré-escolar
Finalmente, colegas!

Após uma longa e árdua
luta para que sejamos
reconhecidos como Docentes
com os mesmos Direitos
que os restantes colegas, o
nosso Calendário Escolar
foi quase equiparado ao dos
restantes colegas. No entanto,
não podemos ficar de braços
cruzados e questionar o que
temos de fazer durante as
interrupções. Relatórios,
avaliações, preparação para
o próximo ano…. Tudo isto
faz parte da componente não
lectiva que finalmente nos foi
concedida.
Mas, como não há “bela sem
senão…”, a
“recém-conquistada”
interrupção letiva dos
educadores na RAM ficou

O

marcada por entraves em
algumas escolas por toda a
ilha.
As más interpretações
feitas ao ofício n.º 69, de
12 de dezembro, levaram
a que alguns diretores das
escolas entendessem que
os educadores tinham de
“coordenar e acompanhar” as
atividades, sem confirmar que
o artigo a que correspondia
essa indicação se referia às
atividades desenvolvidas
ao longo do ano e não às
atividades planeadas para as
interrupções.
Tal facto levou a que alguns
educadores tivessem de
estar nas escolas durante a
interrupção de natal!!
Poderíamos agora refletir
um pouco sobre a tão falada
autonomia das escolas …mas

não temos tempo…
A par desta inovação,
confrontamo-nos também
com a realidade dos
Infantários e Creches, que
sendo fundidos com as
Escolas do 1º Ciclo, veem a
sua orgânica alterada, sem
qualquer enquadramento
legal, o que leva a uma perda
da qualidade do serviço
prestado, nomeadamente
a prestação de serviços
administrativos aos
Encarregados de Educação
e aos próprios colegas,
atendendo a que, ao reduzir
o número de Diretores, estes
não podem estar em vários
edifícios ao mesmo tempo,
não podendo assim colmatar
as necessidades exigidas pelo
cargo.
Além disso, não podemos

Sindicato dos Professores da
Madeira apresentou à Secretaria
Regional de Educação, no início
do ano letivo, o seu Caderno
Reivindicativo onde enumerou as
medidas que haviam sido aprovadas
em Plenário Sindical de sócios.
Ficou decidido avançar com uma petição,
exigindo a aplicação da redução da
componente letiva por idade e tempo de
serviço aos docentes da Educação PréEscolar e Professores do 1ºCiclo, pondo fim
à discriminação no que diz respeito à não
redução de horário da componente letiva, para
os docentes destes setores em situação de
monodocência.
Esta petição tem, como principal objetivo,
solicitar à Assembleia Legislativa da Madeira
que aprove legislação, com vista à aplicação
imediata aos Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo das
reduções da componente letiva aplicada aos restantes setores de ensino,
previstas no art.º 75.º, ponto 1, alíneas a, b, e c do ECD da RAM.
Assim, e graças ao envolvimento dos docentes em geral e dos
delegados sindicais em particular, que se empenharam numa expressiva
recolha de assinaturas, foi entregue, no dia 11 de dezembro, a petição à
Assembleia Legislativa da Madeira e ao próprio presidente do Governo
Regional, para que se aprove legislação, com vista à aplicação aos
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deixar de chamar a atenção
para o facto de o número de
crianças estar a diminuir no
ensino público e a aumentar
no privado, havendo mesmo
listas de espera para entrar, e
isso deve-se, não só à oferta
de atividades promovidas
por aquelas instituições, mas
também aos horários mais
alargados, o que facilita a
vida aos pais. Para além
disso, sabemos também, e é
uma realidade comprovada,
que as mensalidades dos
estabelecimentos privados
estão a ser comparticipadas
pelo Governo Regional, o
que leva a uma equiparação
das mesmas às mensalidades
exigidas no ensino público.
Isto contraria a realidade
vigente no Continente, onde
os contratos de Associação

estão a diminuir, face
à pressão exercida pela
sociedade civil.
Perante esta realidade, temos
de nos empenhar e fazer
com que as condições nas
escolas públicas melhorem,
de modo a atrair um maior
número de crianças para esses
estabelecimentos...
Ana Isabel Alves

Educadores de Infância e aos Professores
do 1.º Ciclo das reduções da componente
letiva aplicadas aos restantes setores de
ensino.
Até 2005, os Educadores de Infância e
os Professores do 1.º Ciclo do Ensino
Básico gozavam de um regime específico
de aposentação, que de algum modo
compensava a não redução da componente
letiva por idade e tempo de serviço
aplicada aos restantes setores de ensino.
Essa situação foi revogada em 2005 (Lei
n.º 60/2005 e Decreto-Lei n.º 229/2005),
aplicando-se uma lógica de uniformização
quanto à idade mínima para aposentação,
sem ter em conta as especificidades
profissionais, agravando ainda mais as
condições dos docentes destes dois setores
de educação e ensino, que continuaram
com um horário semanal de 25 horas letivas e sem qualquer
possibilidade de se aposentarem mais cedo. O SPM considera
imperioso e da mais elementar justiça que se proceda à aplicação
das reduções por idade e tempo de serviço aplicadas aos restantes
setores de ensino, de forma a minimizar o elevado desgaste físico
e psicológico provocado pelo exercício continuado da atividade
docente.

Lucinda Ribeiro
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(Con)Fusões não convencem comunidade escolar

O processo de fusão de
escolas na região Autónoma
da Madeira, ao contrário
do que tem sido propalado
pela Secretaria Regional
da Educação, tem sido
tudo menos consensual e a
potencialização dos aspetos
pedagógicos e sociais da
aprendizagem, uma das razões
apontadas para estas fusões,
mais não tem sido do que
mera retórica da tutela. O
reordenamento da rede escolar
– iniciado há mais de duas
décadas na Região e que se
traduziu no encerramento de
escolas isoladas e na criação
ou redimensionamento dos
edifícios com a consequente
integração da educação
pré-escolar, numa lógica de
parceria e consonância com as
entidades locais educativas e
com melhores condições para
toda a comunidade educativa
– não pode, agora, traduzir-se
no processo inverso; ou
seja, não podemos permitir
que a atual fusão de escolas
venha piorar novamente,
qual regresso ao passado, as
condições em que alunos e
professores desenvolvem a
sua atividade principal.
Na Região, não houve uma
opção pelos agrupamentos
de escola, aquando
da realização daquele
reordenamento da rede
escolar. Dessa forma, a RAM
afastou-se de um modelo
uniforme, optando, antes,
por valorizar e privilegiar
a identidade das escolas da
Região. Os princípios em
que se baseia esta opção
são os da democraticidade,
participação, estabilidade,
responsabilização,
transparência e intervenção
comunitária, numa perspetiva
de valorização da escola
pública e dos seus atores,
privilegiando a participação da
comunidade escolar na tomada
de decisão, em detrimento
da participação nas decisões
tomadas por terceiros.
Infelizmente, nos últimos
anos, o modelo de autonomia,
administração e gestão das
escolas, nomeadamente nas
EB1/PE na Região, tem
vindo, paulatinamente, a

ser alvo de mudanças ao
nível da sua organização e
estrutura porque, não tendo
sido criada legislação que
sustente os agrupamentos a
nível regional, eles têm na
realidade acontecido, apenas
numa lógica economicista e de

autonomia, não havendo,
por parte de quem legisla,
uma auscultação efetiva
de todos os envolvidos no
processo. O que tem havido
são fusões impostas, cujas
comunidades educativas
se veem confrontadas com

escolar e os encarregados de
educação sejam consultados
previamente à decisão de
fusão, atendendo ao facto
de serem estes os que mais
perto estão da realidade
e do contexto educativo
local, sabendo-se que serão
sempre os mais interessados
em tomarem as opções que
melhor salvaguardem os
interesses educativos dos
alunos, nomeadamente no seu
processo de aprendizagem.
Uma das supostas vantagens
das fusões (considerado o
aspeto mais positivo indicado
pelos professores, nos casos de
efetivas fusões), a existência
de turmas apenas com um
ano de escolaridade, não tem
sido respeitada, muitas vezes,
porque a fusão tem sido, na
grande maioria das escolas,
apenas teórica; os alunos
continuam a ter as atividades
no mesmo edifício alvo de
fusão, não havendo na prática
e nestes casos, qualquer
integração/socialização entre
os alunos cujos edifícios
foram fundidos, levando
apenas à redução de recursos
humanos e à manutenção de
turmas com mais do que um
nível de escolaridade, com a
agravante de passar a existir
apenas um (a) diretor (a), para
o
processo
já
concluído,
racionalização de meios e não
2 ou 3 edifícios, que chegam,
como garante de melhoria das tomando conhecimento desta
em alguns casos, a distar entre
situação, por vezes, através da si, vários quilómetros. Este foi
aprendizagens.
Desde o ano letivo 2009/2010, própria comunicação social.
outro dos aspetos negativos
O processo é sempre dado
foram alvo de extinção
apontados no inquérito,
como concluído e irreversível, como o acréscimo e desgaste
ou fusão cerca de 47
estabelecimentos de educação chegando a existir situações
causado pelas deslocações
tão caricatas como a de
e ensino – nomeadamente
entre edifícios, bem como o
encarregados
de
educação
que
creches, infantários ou EB1/
facto de os coordenadores
tomam conhecimento da fusão eleitos terem praticamente
PE – sendo que, em alguns
casos, esses estabelecimentos apenas no momento em que
o mesmo trabalho, mas com
renovam a matrícula dos seus uma carga horária diminuta
foram integrados/fundidos
com escolas do 2.º e 3.º ciclos, educandos.
e sem qualquer remuneração
É a isto que a secretaria chama para o cargo.
criando-se, desta forma,
auscultação dos parceiros
“agrupamentos verticais”,
O decréscimo populacional
envolvidos? O que tem
sem que, no entanto, tenha
não pode e não deve continuar
sido criada legislação regional sido alterado nas fusões já
a servir como argumento para
efetivadas?
que dê suporte legal a esse
fusões e encerramento de
modelo. O que tem chegado às Num inquérito realizado pelo
estabelecimentos de educação
SPM(1), entre 5/6 e 21/6 de
escolas são meras portarias e
e ensino, pois, pelo que se
circulares, enviadas pela SRE, 2017, preenchido online por
pode constatar, haverá outros
que não sustentam, de forma
critérios, conhecidos apenas
cerca de 180 professores,
alguma, tais “agrupamentos”, 75% dos mesmos revelampela tutela. Também o SPM e
juridicamente.
todos os envolvidos gostariam
se desagradados com o
Com esta nova orgânica, as
de os conhecer.
resultado das fusões, sendo
escolas do CEB têm vindo
O que tem faltado
que a maioria considera
a perder a sua identidade e
essencialmente neste processo
importante que o conselho

é a procura conjunta e
atempada de soluções, sendo
imperativo o desenvolvimento
de esforços conjuntos de
análise e reflexão acerca
das medidas adequadas à
situação de cada população
envolvida neste processo. As
comunidades escolares são
o eixo central da dinâmica
das escolas, como espaços
envolventes de aprendizagem
e de desenvolvimento social.
A valorização da opinião
da comunidade educativa
é fator crucial para uma
reestruturação válida e
assertiva, visando o sucesso e
qualidade das aprendizagens
desenvolvidas na Escola
Pública.
A escola deve representar
um espaço identitário
comunitário, com vista a
aproximar as populações
e não a forçá-las a um
afastamento precoce, baseado
em medidas redutoras e
economicistas. Por isso, o
Sindicato dos Professores
da Madeira defende que a
reestruturação da rede escolar,
a existir, deverá ser baseada
numa definição objetiva de
critérios, procedimentos
e competências, não se
cingindo ao que acontece
atualmente com a saída de
uma portaria anual, a que vão
sendo acrescentados pontos
avulso, sem qualquer tipo de
fundamentação.
Reconheçamos que é
necessária e urgente uma
análise aprofundada e clara
dos resultados dos processos
de fusão já realizados
anteriormente, de forma a
definir objetivos e formas de
operacionalização relevantes
para a concretização de
medidas de reestruturação
da rede, pois a diminuição
demográfica não pode
representar critério único para
a concretização de uma fusão.
A comunidade educativa deve
ser verdadeiramente ouvida
e o debate efetivo, de modo
a que não seja confrontada
com a decisão já tomada, de
antemão, pela tutela, sendo
aquilo que tem efetivamente
acontecido.
Lucinda Ribeiro

(1) Este inquérito será disponibilizado, na íntegra, no site do SPM.
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Atividades lúdicas comemorativas
De setembro a dezembro de 2017

ACTIVIDADE

DATA

Viagem de
catamarã

30 de
setembro

“Rota das Fajãs”

– Caminhada Pico
das pedras

5 de
outubro

Viagem ao
Porto Santo

13-15 de
outubro

Fim de semana
recreativo

Magusto SPM

11 de
novembro

Casa do Barreiro

Festa de Natal
– Filhos dos
Sócios

8 de
dezembro

Sede do SPM

Festa de Natal
2017 dos
Professores
Aposentados
do SPM

14 de
dezembro

22 e 30
de
Sessões especiais
dezembro
de Circo
6 de janeiro
– SPM
2018

6

LOCAL

Dia Internacional
do Professor

Evento Solidário
10 de
– parceria entre o
SPM e GATO.
dezembro
Peça de Teatro no
Serviço de Pediatria

FEVEREIRO 2018

Jackeline Vieira

– Almoço no
restaurante o Colmo

Hospital Dr. Nélio
Mendonça

Sede SPM

Centro do Funchal

PROF

Atividade político-sindical
De setembro a dezembro de 2017

Jackeline Vieira

ACTIVIDADE

DATA

LOCAL

Reunião SRE

20 de outubro

Secretaria da Educação

Plenário do Pré-escolar

Greve e concentração dos Professores
e Educadores

25 de outubro

Sede SPM

27 de outubro

Placa Central

Plenário de Professores e Educadores
Contratados e Desempregados

30 de outubro

Sede SPM

Plenário CEPAM

30 de outubro

Reunião SRE

8 de novembro

Sede SPM
Secretaria da Educação

Plenário Sindical

9 de novembro

GREVE - 15 de Novembro: dia Nacional de Luta
dos Professores

Escola B+S Prof. Dr. Francisco de
Freitas Branco, Porto Santo

15 de novembro

Assembleia Legislativa Regional

SRE – Entrega de moção

15 de novembro

Secretaria de Educação

Reunião - Grupo Parlamentar do PCP

16 de novembro

Reunião Grupo Parlamentar PS

16 de novembro

2ª Conferência NACIONAL DE PROFESSORES
APOSENTADOS

21 de novembro

Seminário do Vilar (Porto)

Reunião - Grupo Parlamentar do PSD

27 de novembro

Reunião - Grupo Parlamentar do CDS

28 de novembro

Assembleia Legislativa Regional

Reunião - Grupo Parlamentar do BE

Reunião - Grupo Parlamentar do PTP

Plenário: Professores e Educadores Contratados
e Desempregados
Petições entregues
Petições entregues ao Sr. Secretário juntamente
com uma proposta contendo os princípios
fundamentais para o processo de contagem
integral do tempo de serviço
congelado/reposicionamento na carreira

28 de novembro
28 de novembro

Sede SPM

Assembleia Legislativa Regional
Assembleia Legislativa Regional
Assembleia Legislativa Regional

29 de novembro

Sede SPM

11 de dezembro

Ao Presidente do Governo Regional,
ao Presidente da Assembleia
Legislativa da Madeira e ao
Vice-presidente do Governo Regional

12 de dezembro

Secretaria da Educação

Preparação de uma concentração de Professores
e Educadores, prevista para 20 de dezembro 2017,
mas desconvocada face ao compromisso da SRE em 20 de dezembro
recuperar o tempo de serviço congelado

PROF

Sede SPM

Em frente à Assembleia Legislativa
Regional
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A confusão terminológica à volta da recomposição da carreira

Queremos é andar para a frente

N

os últimos meses,
entraram nos nossos
discursos vocábulos
ou expressões
que, embora
conhecidos, alcançaram um
novo significado à luz dos
processos negociais em curso
e das normas dos orçamentos
de Estado (OE) e Regional
(OR). São exemplo disso,
recomposição da carreira,
descongelamento, faseamento,
recuperação de tempo de
serviço, “reposicionamento” e
“progressão”.
O primeiro deles,
recomposição, foi usado
com especial ênfase num
discurso do Primeiro-ministro
e é utilizado com frequência
pelos governantes num
sentido penalizador para
os docentes, pretendendo
justificar a impossibilidade
de voltarmos a ter as carreiras
como as conhecemos antes
dos congelamentos. Ora,
os docentes jamais poderão
aceitar isso, pelo que querem,
sim, uma recomposição
que reponha a legalidade
consignada no Estatuto da
Carreira Docente.
O descongelamento há muito
que era esperado, mas foi
sendo sucessivamente adiado
pelos governos, até que,
finalmente, se concretizou em
janeiro deste ano, conforme
previsto nos OE e OR. Apesar
de ser o mais frequente,
nem sempre é usado com
propriedade, acabando por
provocar, nos que o entendiam
de forma deturpada, desilusão,
quando constatam que o seu
entendimento desse conceito
não corresponde à realidade.
Na verdade, para muitos,
descongelamento é sinónimo
de progressão automática
e imediata na carreira. No
entanto, infelizmente, esse
não é o verdadeiro sentido
deste termo. Na prática,
descongelamento significa
que, a partir do passado dia

8
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1 de janeiro, o nosso tempo
de serviço voltou a contar
para efeitos de progressão
na carreira. Porém, como o
mesmo não aconteceu entre
1 de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2017, os dias
de serviço cumpridos desde o
início de 2018 vão juntar-se
aos que tínhamos no dia 31
de dezembro de 2010. Logo,
só progride na carreira quem
for completando o tempo de
serviço que lhe faltava antes
do último congelamento,
isto é, em finais de 2010.
Assim, se a alguns poderia
faltar apenas 1 dia, à maioria
faltarão muitos dias, meses
ou anos (no máximo 4, para
quem progrediu mesmo no
fim de 2010). Outro aspeto
importante que escapa a
muitos é que o OE impede
que quem progride, em
virtude de completar as
condições necessárias para tal,
passe a auferir, de imediato,

o salário do novo escalão por
inteiro. É aqui que entra o
faseamento definido pelo OE,
que estipula que, a partir de 1
de janeiro, se receba apenas
25% da diferença entre o novo
salário e o anterior; 50%, a
partir de 1 de setembro deste
ano; 75%, a partir de 1 de
maio de 2019 e, finalmente,
o salário completo do novo
escalão em dezembro de
2019.
O termo Recuperação, por
sua vez, é usado quando nos
referimos aos efeitos que o
tempo de serviço dos períodos
de congelamento (há outras
perdas, além desse, como
a dos períodos transitórios
entre as atualizações do
ECD) deve ter para efeitos
da progressão na carreira.
Assim, todos exigimos que,
pelo menos, os nove anos,
4 meses e alguns dias dos
congelamentos produzam
efeitos nas nossas carreiras.

Quando isso se concretizar,
as progressões serão visíveis.
É um processo que está em
negociação e que levará mais
tempo do que qualquer um
de nós queria. Ainda assim,
estamos confiantes de que
a SRE irá cumprir o que
prometeu e assinou. Em 2019,
todos temos de sentir os seus
efeitos!
Por fim, o reposicionamento
será a nova posição que
passaremos a ocupar na

carreira como resultado da
recuperação do tempo de
serviço perdido. Consoante
as situações, haverá ganhos
de 2 a 4 escalões. No entanto,
dado que o faseamento na
recuperação do tempo de
serviço é certo, não haverá
saltos de escalões.
Apesar desta confusão
terminológica, o que todos
queremos é ver o nosso tempo
de serviço todo contado.
É esse o resultado que o
SPM espera que resulte das
negociações em curso e, só
dessa forma, a paz voltará às
escolas.
Francisco Oliveira

PROF

Processo de luta dos docentes abre novas
perspetivas para o futuro

O

primeiro período deste
ano letivo foi um
momento marcante
– atrevo-me até a
afirmar, histórico – na
luta dos docentes da Região
Autónoma da Madeira. Na
verdade, há muito que não
se via um envolvimento tão
grande nas ações conjuntas à
volta de um mesmo objetivo.
Por isso, estão de parabéns
todos aqueles que saíram do
seu conforto, da sua rotina
profissional para manifestar
descontentamento pelo
atropelo dos seus direitos.

PROF

Era crucial agir e a grande
maioria agiu! Graças à ação
determinada de milhares,
sobretudo nos dias 27 de
outubro e 15 de novembro,
os nossos governantes
perceberam que estavam
a ultrapassar a linha de
fronteira da resistência dos
docentes. Não tenhamos
dúvidas, há muito que eles
já tinham decidido que o
tempo de serviço dos anos
de congelamento era para
esquecer, contando, uma vez
mais, com a placidez que a
classe docente manifestou ao
longo dos muitos atropelos
que lhe foram feitos desde
2005. Este era, apenas,
mais um; os professores
e educadores mostrariam
descontentamento nas suas
escolas durante um tempo,
mas, depois, tudo seria
esquecido e a revolta calada.
Enganaram-se!
A direção do SPM congratulase por ter estado, desde a
primeira hora, ao lado de
todos os que quiseram dar
viva expressão à sua revolta e
por ter liderado este processo
na RAM. O mérito é, em
primeiro lugar, dos docentes
que não baixaram a cerviz e
que quiseram mostrar a sua
revolta publicamente. No
entanto, sem o trabalho de
bastidores a nível político
(reuniões com o Secretário
de Educação, com todos os
partidos políticos com assento
na ALR, com o Presidente da
Assembleia Regional); sem as
dezenas de visitas às escolas
para esclarecer o que estava
em jogo; sem a logística
desenvolvida pelo SPM, seria
impossível a luta dos docentes
da RAM ter tido a visibilidade
que teve e ter alcançado um
compromisso escrito da tutela.
Sim, porque o SPM só
cancelou a manifestação
convocada para o dia 20
de dezembro, porque o
Secretário de Educação se

comprometeu, através de
um memorando, a recuperar
todo o tempo de serviço dos
períodos de congelamento e a
reposicionar todos os docentes
na carreira em função dessa
recuperação. Além disso,
comprometeu-se a resolver,
já em 2018, um conjunto
de problemas que têm
afetado muitos dos colegas
ao longo dos últimos anos:
bloqueamento no 5.º escalão,
por falta de regulamentação;
reposicionamento dos
vinculados entre 2011 e 2017,
pelas regras dos colegas com
o mesmo tempo de serviço;
atribuição das bonificações
pela aquisição de novas
habilitações; atribuição das

bonificações, aos que dela
ainda não beneficiaram, pela
avaliação de muito bom ou
excelente entre 2008 e 2010.
Não se julgue, no entanto,
que o SPM está adormecido
por estas promessas. Nada
mais errado. O SPM sabe,
claramente, que nada está
garantido, mas, aceitou entrar
nos processos negociais em
curso de boa-fé e convencido
de que “palavra dada é
palavra honrada”. No entanto,
ao primeiro sinal de quebra
dos compromissos assumidos,
voltará à rua, ainda com
mais força e determinação,
já que não aceitará, nunca, o
desrespeito pelos professores
e educadores.
Francisco Oliveira
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PREVPAP poderá provocar desemprego na UMa

A

o contrário do que
muitos pensam, a vida
dos professores do
Ensino Superior não
está a salvo dos muitos
problemas profissionais
que atingem os docentes de
outros setores. Aliás, alguns
aspetos negativos até se
fazem sentir aqui com mais
intensidade. É o caso, por
exemplo da precariedade
laboral. Na verdade, só por
desconhecimento do que aqui
se passa se poderá pensar
que as instituições do Ensino
Superior respeitam os direitos
laborais dos seus profissionais.
Infelizmente, a realidade é
bem dura para muitos que
aqui dão o seu melhor pelo
ensino, pela ciência ou pela
tecnologia. Aqui, há muitos
vínculos precários, sobretudo
entre os mais novos, mas não
só; aqui, os recibos verdes são,
também, uma realidade; aqui
muitos trabalham sem saber o
que lhes acontecerá no final do

semestre ou do ano letivo.
Por esta e por muitas outras
razões, o trabalho sindical
neste setor é fundamental,
embora seja ainda mais
difícil do que em outros
setores, devido, entre outros
fatores, à desconfiança com
que é olhado por muitos
docentes. Apesar disso, a
FENPROF tem abraçado
lutas fundamentais para
a dignificação destes
docentes e investigadores.
Fê-lo, entre outros casos,
na defesa do emprego
científico e tecnológico
estável em todas as áreas de
conhecimento; na luta por
um regime transitório mais
abrangente, no Politécnico;
e está agora a fazê-lo na
defesa da vinculação dos
docentes e investigadores
contratados abrangidos pelo
Programa de Regularização
de Vínculos Precários no
Estado (PREVPAP). Ora, esta
é uma situação que abrange

também trabalhadores da
Universidade da Madeira,
porque, ao contrário da grande
maioria dos serviços públicos
regionais, estes profissionais
têm um vínculo laboral com
o Estado Português; neste
caso, com o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES). Por isso,
há, neste momento, vários
docentes e investigadores
contratados da UMa
ameaçados pelo desemprego,
essencialmente por duas
razões: primeiro, porque
a Comissão de Avaliação
Bipartida criada para apreciar
os precários do MCTES
(CAB-CTES) não estava a
conseguir dar resposta em
tempo útil aos cerca de 6
000 mil requerimentos para
análise, não sendo certo
que a dilatação do prazo
e a criação duma segunda
comissão (CAB-CTES 2,
que apreciará os processos da
UMa) venham a resolver o

problema; segundo, porque a
grande maioria dos processos
está a ser recusada; em muitos
casos, com o argumento
de que aqueles postos de
trabalho não correspondem
a necessidades permanentes
das instituições de Ensino
Superior, o que se sabe não
corresponder à verdade.
A posição da FRENPROF e
do SPM é clara: deve vincular
a esmagadora maioria destes
docentes e investigadores,
porque as instituições

precisam mesmo deles.
Além disso, o PREVPAP é
um processo criado para a
regularização dos vínculos,
não é um processo para a
promoção dos despedimentos.
Por isso, se não houver uma
alteração clara da forma como
têm funcionado as CABCTES, a FENPROF poderá
abandonar o processo por
total discordância com o seu
funcionamento.
Francisco Oliveira

Esquecidas? Nem pensar!

C

omo tem sido visível nas escolas, na comunicação social e na rua, os
professores e educadores da RAM conhecem os seus direitos e não
estão dispostos a abdicar deles. Por isso, lutam!
Há 40 anos que o SPM acompanha e lidera a luta dos docentes da
RAM e com eles tem celebrado muitas conquistas. É o que esperamos
também com as lutas que enfrentamos agora. No entanto, apesar da atenção
ao que hoje está em jogo, o SPM não esquece outras lutas importantes
que desenvolveu, que continua a apadrinhar, mas que, pela demora na sua
resolução por parte dos tribunais ou por inércia das instituições responsáveis,
têm tendência para esmorecer.
Destacamos aqui algumas delas e o que o SPM está a fazer para as resolver:
• A alteração dos critérios para atribuição das reduções da componente letiva
por idade e por tempo de serviço. O SPM interpôs, em nome dos sócios
lesados, no dia 21 de dezembro de 2015, ações em tribunal para exigir a sua
reparação. Infelizmente, mais de dois anos passados, o tribunal ainda não se
pronunciou sobre esta justíssima reivindicação.

• O direito a um regime específico de aposentação. Apesar de esta ser uma
decisão da Assembleia da República, o SPM tem participado em todas
as iniciativas da FENPROF (petições, reuniões com partidos políticos,
entre outras) pela conquista deste direito. Em termos regionais, a ALRAM
pode legislar para dispensar os docentes da componente letiva, se assim
quiserem, como reivindica o SPM.
• Perdas (de três a cinco anos) de tempo de serviço devido às normas
transitórias entre as revisões do ECD-RAM. Um caso gritante foram
as perdas sofridas pelos colegas que tiveram de cumprir 5 anos nos
três primeiros escalões até à revisão do ECD-RAM, em 2010. O SPM
continuará a reivindicar a reparação destas perdas que prolongam a carreira
bem para além dos 34 anos previstos para se atingir o topo.
• O não reposicionamento dos professores do CEPAM em função do tempo
de serviço prestado nessa instituição pública, situação verificada no recente
processo de transição da contratação privada para a pública. O SPM exigirá
a correção desta injustiça no processo negocial que se iniciará em breve
pela recuperação do tempo de serviço e reposicionamento na carreira.
• A pretensão de se atribuir as bonificações previstas na versão do
ECD-RAM de 2012 a quem obteve novas habilitações (pós graduações,
mestrados e doutoramentos) entre 1 de janeiro de 2011 e 28 de agosto de
2012, em vez das que estavam definidas na redação do ECD-RAM de
2010. O SPM opor-se-á terminantemente, se esta for a opção da SRE.
• Desrespeito pelos colegas contratados que, ano após ano, são impedidos
de vincular, em clara violação da diretiva 1999/70/CE, de 28 de Junho, da
União Europeia, que estipula que tal deve acontecer ao fim de três anos.
O SPM exigiu, na recente negociação da contratação docente, a reparação
imediata deste problema e espera vê-lo resolvido já no próximo ano.
São, pois, muitas as novas e as velhas lutas, mas o SPM sempre deu
provas de saber responder às exigência de cada momento e aos anseios
dos professores e educadores da RAM. Com mais ou menos resistência, os
resultados premiarão o nosso combate persistente!

Francisco Oliveira
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Aposentação
ou a dignidade
roubada?

É urgente
sair da sombra

O

A

gora, que se
aproximam
as primeiras
movimentações
para os concursos,
importa refletir sobre o
que a tutela tem feito pelos
docentes contratados e
desempregados na nossa
região.
Uma análise profunda
deste assunto obrigarnos-ia a recuar cerca
de vinte anos ou mais,
época em que muitos dos
docentes que agora estão
em situação precária ou
mesmo desempregados
começaram a sua actividade
profissional, acreditando
que estavam a entregar-se a
uma profissão que lhes daria
o retorno do seu trabalho
e empenho e que, em vez
disso, agora, são tratados
como descartáveis.
Mas, não irei tão longe,
porque um olhar, ainda que
rápido, sobre a situação
atual é mais do que
suficiente para traçar um
retrato que, escondido pela
aparente normalidade com
que se vai mascarando as
situações inconvenientes
como exceções, de forma
a torná-las invisíveis,
o que começa a criar
situações dramáticas com
consequências gravosas no
sistema educativo da nossa
região, sendo a mais notória
a falta de docentes que já se
faz sentir em algumas áreas
disciplinares.
A verdade é que, escondidas
atrás do lançamento
de sucessivas listas de
colocação dos docentes
feitas a
conta-gotas, após a primeira
vaga, há histórias pessoais
e familiares carregadas
de sofrimento, perante o
encolher de ombros da

PROF

tutela, deixando à deriva
os seus protagonistas. São
histórias infelizes de amor
à educação, sacrificadas
em nome de conceitos
tão estranhos como a
rentabilização de recursos
e que de forma alguma se
adequam a uma educação de
qualidade.
Os Educadores e
Professores contratados,
sabem-se necessários
e têm muito para dar à
Educação, mas veem o mês
de setembro chegar ao fim
sem o almejado contrato,
a juntar aos muitos que ao
longo dos anos serviram
para desempenhar funções
permanentes. Se chegar, já
não será possível contar o
ano de serviço completo,
com todas as condicionantes
que isso trará aos futuros
concursos. Para outros
nunca chega, vendo
frustrados os longos anos
dedicados a uma profissão
que agora os rejeita.
Conscientes de que é muito
dura a luta que têm pela
frente, os docentes do SPM,
tal como está a acontecer
com todos os sindicatos da
FENPROF, formaram uma

Comissão de Contratados,
pois é imprescindível sair
das sombras que os tornam
invisíveis aos olhos da
tutela e lutar pelo fim da
precariedade. Os direitos
dos docentes contratados
passa por um verdadeiro
empenho da tutela e, para
isso, a meta tem de ser
acabar com a precariedade,
fazendo cumprir a norma
europeia, definindo critérios
de vinculação que não
penalizem os docentes
pela falta de transparência
na regulamentação dos
concursos e sobretudo
mantendo no sistema,
que precisa deles, os
docentes contratados e
desempregados, sob pena de
estarmos a comprometer o
futuro do processo educativo
na nossa região.
Não existem professores
de primeira e de segunda
categoria. Alguém já o
tentou fazer, mas não foi
bem sucedido porque os
Docentes se mantiveram
firmes na sua luta. Afinal,
ganhamos novas forças
quando a causa é justa.
Luísa Paixão

SPM, integrado
numa luta conjunta
com todos os
sindicatos da
FENPROF, continua
a bater-se por uma
aposentação que respeite a
dignidade de profissionais
que ao longo da sua vida
ativa contribuíram para a
formação de sucessivas
gerações, não esquecendo
nunca que sem essa
formação não teria sido
possível manter viva e
atuante a sociedade.
Na verdade, a escola tem
atuado, desde sempre,
onde as outras instituições
falham e, nos últimos
anos, em que Portugal
viveu ligado à máquina
do FMI, com a respiração
controlada pelos seus
manobradores, essas
instituições manifestaram
uma grande fragilidade,
porque os princípios
primeiros de uma
verdadeira humanidade
foram sendo deixados de
fora de todas as medidas
políticas tomadas, o que,
sobretudo por razões
económicas, provocou
grandes alterações nas
estruturas familiares,
deixando para a
escola cada vez mais
responsabilidades. Mas,
apesar dos poucos recursos
para o exercício da sua
profissão, dos horários
e turmas cada vez mais
sobrecarregados, da
burocracia pesadíssima, os
professores e educadores
prosseguiram o seu
caminho e continuaram a
criar a ordem no caos.
Por outro lado, espantemse, a desvalorização da
profissão docente tem
vindo a aumentar na
mesma proporção em que
se agravam as condições
do exercício da profissão.
É vergonhosa a forma

como Educadores e
Professores são tratados
pelos responsáveis
governamentais que
tutelam a pasta da
Educação, neste país, e
uma das provas dessa
vergonha, para além de
muitas outras que aqui
poderia enumerar, é o
alargamento sucessivo
da idade mínima para
a aposentação, que tem
merecido por parte da
FENPROF e dos seus
sindicatos uma constante
oposição, manifestada
junto aos organismos
tutelares, defendendo que
«o direito à aposentação
deve possibilitar a quem se
aposenta condições dignas
para o final de vida após
longos anos de trabalho»
Agora, finalmente, foi
dado um pequeno passo
em frente, com a entrada
deste assunto na agenda
de discussão do Ministério
da Educação mas, não
tenhamos dúvidas que, se
nos calarmos, o assunto
será tratado a passo de
caracol, por isso, sendo
esta uma medida que
tem de ser tomada a
nível nacional, temos de
exigir, em conjunto, uma
verdadeira negociação,
que tenha em conta o
desgaste atual da Profissão
docente. Para isso, é muito
importante o contributo do
maior número de docentes
no preenchimento de um
inquérito, sobre o desgaste
dos profissionais da
docência, e que constituirá
uma validação científica
para as nossas justas
reivindicações.
Um último apelo a todos
os docentes: mantenhamse informados consultem a
página do SPM, participem,
porque só em conjunto nos
faremos ouvir.

Luísa Paixão
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Formação

O

Centro de Formação do Sindicato de Professores da Madeira,
criado a 15 de março de 1993, tem sido, ao longo dos seus
25anos de existência, uma referência para os professores
do arquipélago da Madeira, mas também para todos os
outros docentes do território nacional, que se reveem nos
princípios que, desde sempre nortearam este Centro de Formação
e que passam pela qualidade científica e vertente sindical das suas
formações. Por tudo isto, não podemos falar no nosso Centro de
Formação sem deixar um agradecimento a todas e a todos os que nos
antecederam na Direção e na Comissão Pedagógica, principalmente
àqueles que, num contexto difícil, tomaram corajosamente nas suas
mãos a responsabilidade de suprir as faltas do sistema educativo na
formação contínua de Professores e Educadores
Na verdade, ao longo dos anos, muitos têm sido os formadores que,
com o seu saber e empenho têm enriquecido este Centro e deixado a
sua marca nas centenas de formandos que nos têm honrado com a
sua confiança.
Desde o início, este Centro de Formação organizou as suas
actividades a partir das necessidades manifestadas pelos docentes,
privilegiando sempre aquelas áreas que, num determinado momento
eram essenciais para o seu desempenho e esse objetivo mantém-se
vivo, contra ventos e marés, apesar das dificuldades que se têm vindo
a sentir desde 2014, com a falta de financiamento europeu, sem
descurar nunca a qualidade das formações.
Ao longo do último ano as ações de formações dinamizadas têm
procurado responder às fragilidades provocadas pelo agravamento
das condições de trabalho dos docentes e, ao mesmo tempo, ir ao
encontro das alterações curriculares e programáticas que se têm
verificado. Este Centro de Formação continuará vivo, contra todas as
dificuldades.
Luísa Paixão
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Ação de Formação
“Geodiversidade da ilha do Porto Santo:
conhecer e valorizar o património geológico local”

N

o ano lectivo
2013/2014 teve lugar
a ação de formação
para docentes, sob o
tema “Geodiversidade
e Geoengenharia do
arquipélago da Madeira:
cultura, turismo e ambiente”
organizada pelo Sindicato
de Professores da Madeira
(SPM). Face ao excelente
aproveitamento obtido pelos
formandos, nos trabalhos
desenvolvidos e apresentados,
ficou o meu compromisso
com a direção do SPM e com
os formandos, da realização
de uma ação de formação
na ilha do Porto Santo,
que pudesse complementar
o conhecimento e a
aprendizagem em outras áreas
do saber das ciências da vida,
da terra, do espaço, químicas,
físicas e exatas, do património
arquitetónico civil, militar e
religioso, da cultura e tradição
do povo porto-santense.
A ilha do Porto Santo com
apenas 42,42 Km2, apesar
de ser o concelho, com a
menor área territorial dos
11 concelhos da Região
Autónoma da Madeira, possui
um conjunto de recursos
naturais (areia carbonatada
biogénica, produtos agrícolas
biológico-medicinais, argila
esmectítica [designado
localmente por salão ou
massapez], água do mar,
água de nascente, clima
e património geológico)
que permitem atribuir-lhe
a designação de Estância
Singular de Saúde Natural.
Alguns dos recursos foram
objecto de uso tradicional
ao longo de vários séculos
com benefícios para a saúde
humana, e também, com larga
aplicação na construção civil
e obras públicas. Refira-se a
título de exemplo, a utilização
da pedra natural de origem
vulcânica (cantarias “rijas e
moles”), a cal (resultante da
transformação do calcário
recifal e/ou do arenito
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nos fornos de cal), a areia
carbonatada biogénica e o
salão.
O referido compromisso foi
concretizado nos meses de
outubro e de novembro de
2017, na ação de formação
para docentes, sob o tema
“Geodiversidade da ilha
do Porto Santo: conhecer
e valorizar o património
geológico local”. Participaram
na ação 55 formandos de
diferentes grupos disciplinares
(pré-escolar, primeiro ciclo,
biologia e geologia, geografia,
matemática e ciências da
natureza, física e química,
português, história, educação
visual e tecnológica, economia
e contabilidade e filosofia).
A ação de formação teórico
prática decorreu em duas
fases. A primeira na ilha do
Porto Santo, nos dias 12,
13, 14 e 15 de outubro, com
a realização, em cada um
dos dias, de uma saída de
campo. Cada saída, teve em
média, a duração de 4 a 6
horas e abordaram diferentes
temáticas: Saída de Campo
I: Passeio pedonal no núcleo
histórico da cidade do Porto
Santo sobre o tema: “Vamos
Enxergar a Geodiversidade
que nos rodeia: cultura,
turismo e ambiente”; Saída de
Campo II: Percurso pedonal
e rodoviário e visita a vários
geossítios no sector nordeste
da ilha do Porto Santo; Saída
de Campo III: Percurso
pedonal e rodoviário e visita
a vários geossítios no sector
noroeste e central da ilha do
Porto Santo; Saída de Campo
IV: Percurso pedonal ao longo
da praia sul da ilha do Porto
Santo (Figuras 1 a 4).
A segunda fase decorreu nos
dias 17 e 18 de novembro,
no centro de formação do
SPM, com a apresentação e
avaliação dos 11 trabalhos
de grupo, envolvendo
diferentes temáticas
(Litoteca; Diversidade da
Paisagem Geológica; Calçada

Madeirense: interpretação
e aplicação matemática,
Geotopiníma; Geodiversidade
e Aplicação de Materiais;
Casas de Salão: Arquitetura
e Património, entre outras).
Os referidos trabalhos e
temas tiveram como objetivo,
consolidar os conhecimentos
adquiridos durante a formação,
de forma a poderem ser
utilizados na sala de aula para
os alunos, enquadrados nos
diferentes grupos disciplinares
e níveis de ensino.
No decurso da ação
foram “contadas várias
geohistórias”, tais como: a
história da evolução geológica
e das idades da ilha do Porto
Santo (ilha menina/montanha
submarina, há 18 Ma (milhões
de anos); ilha adolescente/
aparecimento da ilha, há 15
Ma; ilha mulher/crescimento
da ilha, há 14 Ma; ilha idosa/
erosão da ilha, a partir 7 Ma
até atualidade) e a história,
após a sua descoberta e
povoamento, há 600 anos.
Os formandos tiveram a
oportunidade de compreender
o exotismo das formas
de relevo das paisagens
geológicas, identificar os
diferentes tipos de rochas,
sedimentos, minerais e
fósseis; de observar as
estruturas vulcânicas e
sedimentares que ocorrem
em vários geossítios da
ilha e outro património
cultural e imaterial, que tem
sido estudados e integrado
em roteiros de turismo
da natureza e em espaço
rural/citadino (geoturismo
e ecoturismo). Por essa
razão, a geodiversidade e o
património geológico da ilha
do Porto Santo, merecem ser
preservados, divulgados e
valorizados, para as gerações
atuais e vindouras.

Saída de Campo I, junto à ponte cais da cidade Vila Baleira, Porto Santo. © DR, 2017

Saída de Campo II, duna fóssil entre os sítios da Fonte da Areia e as Covas. © DR, 2017

Saída de Campo III, disjunção colunar prismática em rocha mugearítica, na antiga frente de desmonte da pedreira do Pico de Ana Ferreira. © DR, 2017

João Baptista Pereira Silva

PhD (Engenheiro Geólogo, Doutor
em Geociências), Investigador
GEOBIOTEC, FCT, Universidade de
Aveiro e Membro da Progeo.
e-mail: madeirarochas@netmadeira.com

Saída de Campo IV, encosta da duna e praia do Ribeiro Cochino. © DR, 2017
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Comemoração
do Dia do Professor

E

ste ano, o SPM
comemorou o Dia do
Professor, no dia 5 de
Outubro, sábado, com
um passeio a Santana.
Às 9 horas, já estávamos
todos instalados nos dois
autocarros que nos levariam
ao nosso destino. Após os
trâmites necessários, lá
seguimos viagem, barulhentos
e felizes, como crianças em
passeio escolar de fim de ano.

E éramos muitos, perto de
cem, de todas as idades!
O dia estava maravilhoso e
o sol acompanhou-nos todo
o dia. Como estava previsto,
parámos no Pico das Pedras e
logo à chegada, o pessoal já
se lançou ao farnel, antes do
início da caminhada. Havia
que ter forças para andar até
às Queimadas, que não é
assim tão perto, como muitos
imaginávamos! E lá fomos,

conversando e rindo, mas
dando atenção às raízes das
árvores que se escondiam
debaixo das folhas de
Outono. A floresta Laurissilva
envolvia-nos com as suas
cores e cheiros tão especiais
e um céu azul espreitava por
entre as folhas! Não fazia
frio, nem calor, a temperatura
estava ótima, num local, onde
quase sempre, se sente algum
fresquinho. A caminhada de
aproximadamente uma hora,
correu bem, sem acidentes
de percurso e chegámos às
Queimadas, onde todos se
espalharam pelo lindíssimo
espaço, para usufruir daquela
natureza magnífica num
dia que pareceu ter sido

Despedida

S

eei que os viciados em jogo nos casinos,
podem recorrer às autoridades judiciais que
lhes passam um documento a proibi-los de
frequentarem tais estabelecimentos. E disso
informam a “meia dúzia” de casinos que temos
no país.
Pois agora quero saber quem me passa um papel desses
que me proíba inscrever-me sequer na próxima viagem
que o Sindicato organize.
Não tenho pedalada para aquilo. Tive a prova provada
nesta última a Dresden e a Praga.
Bem pensada, bem organizada, talvez um pouco
ambiciosa demais tal a “fartura” de coisas para ver.
Qualquer dos destinos se destacou pelo “abuso” do
Barroco. Um exagero de talhas, torcidas, dourados,
santinhos, anjinhos, flores. Um deslumbramento.
Sai-se de uma igreja assombrosa e entrava-se noutra
ainda mais esplendorosa. As distâncias entre elas não
eram exageradas mas o pior eram as escadarias. Ficava
derreada, a arfar como uma asmática e a suspirar pelo
banco de trás de todas as igrejas.
Mas também houve passeios bem tranquilos: De barco,
de “comboio” no lindíssimo parque em Dresden. Um
jantar a bordo do “Mercure” em Praga.

encomendado para nós!
Mas houve que regressar,
pois o almoço esperava-nos
no Restaurante o Colmo.
Regressamos, fazendo o
percurso inverso , à beira da
levada, até ao Pico da Pedras.
Descemos nos autocarros até
o centro de Santana e já com
uma certa fominha, dirigimonos logo para o restaurante!
Tudo estava preparado e lá
nos acomodamos em grandes
mesas redondas. O colega
Moreira não se esqueceu
do aperitivo de gaiado com
que costuma brindar-nos
nestas ocasiões e que fomos
petiscando com o ótimo pão
de Santana e um copo de
vinho.

Amélia Carreira

Tirando isso, eram “cavalgadas” pelas ruas e centro das
cidades, cheios de gente. Como disseram era o arraial
do Monte. Fatigante, estafante mas maravilhoso.
Pelas 5 da tarde, regresso ao Hotel e então, Teresa e
eu, atirávamo-nos para cima da cama completamente
espapaçadas. Só ressuscitávamos para nos vestirmos
para o jantar. Às vezes, ainda dávamos uma volta pelas
redondezas. Mas ficava cheia de inveja de quem ficava
pela cidade às compras e à noite ia bem longe do Hotel
ver as vistas.
Aprendi a tomar conta das minhas enormes debilidades
– próprias da provecta idade que vou tendo…
Por isso, peço-vos aceitem o tal papel e proíbam-me de
me inscrever nas futuras viagens do Sindicato.
Desejo-vos a sério, óptimos passeios. Vão ser
esplêndidos, certamente. Mas, tenham em atenção o
“público-alvo” e, se for caso disso, não se atenham
ferozmente ao programa e façam as adaptações
necessárias.
Vou ficar em casa, cheia de “inveja” e esperar pelos
relatos e fotografias belíssimas que os “viajantes” me
vão mostrar.
Boa viagem!

Entretanto, foram chegando
os pratos, de frango ou
bifes de atum, consoante
cada qual tinha escolhido,
com os respectivos
acompanhamentos e bebidas.
O almoço terminou com um
pudim de maracujá e café.
Todos pareciam satisfeitos e
reconfortados .
Neste momento, o presidente
do SPM, Francisco Oliveira,
falou a todos sobre a
importância de comemorar
o dia do professor como
forma de chamar a atenção
para a importância do
mesmo na sociedade e
para denunciar situações
de injustiça que afetam
a classe docente. Apelou
também à participação
no concurso para o hino
do SPM. Seguidamente,
foram entregues a todos os
professores sindicalizados,
senhas com um número para
o sorteio de alguns prémios.
Dirigimo-nos de seguida
para o Parque Temático de
Santana, onde, quem quis
pôde conhecer os diversos
pavilhões temáticos aí
existentes ou simplesmente
passear neste belo parque
nortenho. E para terminar, à
saída , concentramo-nos todos
para tirar a foto de “ família”,
sendo feito depois o sorteio
das prendas anunciadas
no almoço. Houve palmas
aos felizes contemplados e
regressámos ao Funchal.
Nunca é demais louvar
estas iniciativas do SPM,
que têm cada maior adesão
por parte dos sócios. São
momentos de salutar convívio
e descontração e que
promovem o espírito de
solidariedade, união e força,
tão necessários a um grande
Sindicato que pretende o
melhor para todos nós!
Conceição V. F. Santos
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Análise / Reflexão da 2ª Conferência Nacional
de Professores Aposentados SPM

direitos dos professores aposentados; nas lutas que devem continuar a
desenvolver; na sua manutenção e também na solidariedade para com
os do ativo.
• Lembrou que é preciso passar o testemunho porque tudo o que se
adquiriu foi com muita luta e fomentar o respeito, a cooperação entre
gerações bem como a educação para os valores.
2.2 – As grelhas apresentadas por uma das conferencistas compararam
os vencimentos líquidos desde 2005 e a sua evolução ao longo do
tempo, evidenciando o rombo do vencimento líquido verificado até
hoje, causando uma grande perda do seu valor real.
• As Regiões Autónomas reivindicam o livre acesso às Cantinas sociais
existentes em Portugal Continental.

Reuniram-se os professores aposentados do SPM, participantes na 2.ª
Conferência Nacional de Professores Aposentados, realizada a 21/11/2017,
no Auditório do Seminário de Vilar, do Porto, sob o lema:
“Afirmar Direitos
Valorizar pensões
Dignificar a aposentação”

Em suma: A 2.ª Conferência Nacional de Professores Aposentados
correspondeu às nossas expetativas, aliando o convívio à atitude reflexiva,
com intervenções recheadas de dinamismo e muita participação.
Parabéns à FENPROF e à organização do SPN.
Um bem-haja.

Clara Vasconcelos

“Não estamos reformados, nem da luta, nem dos sonhos.”

Foram debatidos alguns pontos considerados mais relevantes para o setor,
dos quais salientam:
1 – Na logística:
1.1 – O espaço físico foi adequado ao evento.
1.2 – A gestão do tempo dos intervenientes foi bem conseguida, por
todas as mesas.
1.3 – Faltaram intervalos para o café.

2 – Os conteúdos foram pertinentes e apropriados ao momento atual.

Gostamos da forma como foram abordadas algumas temáticas como:
2.1 – “Políticas de envelhecimento ativo e culturas inter-geracionais”,
de Dr. Xosé Manuel Cid Fernandes, da Universidade de Vigo.
Foi um tema abrangente e interessante. Tocou, essencialmente, nos

APOSENTAÇÃO: AFIRMAR, VALORIZAR, DIGNIFICAR

S

er professor é uma
condição que se
assume para a vida
inteira. O caráter
pró ativo que
define homens e mulheres
construtores de educação
e formação ao longo de
gerações sucessivas não acaba
com a aposentação.
Continuamos a mexer com
as mentes de quem tem
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responsabilidades de decisão,
incentivando-os, criticando,
alertando para os valores que
orgulham a nossa civilização e
também fazê-los refletir sobre
uma sociedade que amanhã
estará mais envelhecida.
Participar e intervir é o nosso
lema.
É com esse espírito que o
SPM se faz representar com
11 eleitos à 2ª Conferência

Nacional de Docentes
Aposentados da Fenprof cujo
tema é: “Afirmar direitos –
valorizar pensões. Dignificar
a aposentação”, que decorrerá
a 21 de novembro na cidade
do Porto.
Perante o facto de que
atualmente os idosos são são
20% da população portuguesa,
pretende-se criar várias frentes
de luta, desde o combate ao

isolamento, à necessidade de
maior apoio médico/social.
Reivindicaremos sobre o valor
real das pensões e sobre o
sistema e condições gerais de
aposentação.
Porque o futuro apresenta
novos desafiosa este setor.
São as novas tecnologias, é
a necessidade de colaborar
monetáriamente de forma
mais constante com os filhos

e netos, é responder a apelos
de profissionais inexperientes
que precisam do nosso
background.
Somos e aqui estamos.
Empenhados por uma causa,
hoje nossa, e amanhã de todos
os que ainda acreditam, dada a
sua juventude, que a reforma
é apenas uma miragem.
José Diogo
FEVEREIRO 2018
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Igualdade: mito, utopia ou realidade

A luta pela igualdade entre
homens e mulheres tem de
ser vista no âmbito de uma
luta maior, que, infelizmente,
em pleno século XXI,
ainda é necessário travar
no dia a dia por aquele que
é o direito humano mais
desrespeitado e do qual deriva
a ignorância em relação a
tantos outros, considerados
fundamentais: o direito a
usufruir dos mesmos direitos,
das mesmas oportunidades,
independentemente do género,
cor, religião, orientação
política, origem, ou qualquer
outra característica.
Na verdade, esta luta devia
ser uma “bandeira” universal,
começando nas famílias,
passando pelas escolas,
universidades, instituições,
até abranger todos os países,
mas está muito longe disso,

pois mesmo naqueles países
democráticos que têm estes
direitos consagrados na
constituição, a sua aplicação
esbarra com a tradição e com
os preconceitos daqueles
que têm a capacidade de
tomar as decisões, presos
a hábitos seculares, que
levam à menorização dos
crimes e demasiadas vezes
à penalização das vítimas,
de forma direta ou indireta,
sendo obrigadas a viver
escondidas, e expostas ao
agressor. Tudo isto provoca
uma perigosa descrença no
sistema judicial e deixa as
vítimas encerradas no seu
sofrimento e invisíveis aos
olhos da sociedade.
Em Portugal, apesar de este
país ter uma legislação das
mais completas do mundo, no
que diz respeito à igualdade

M N
ário

de género e à proteção das
vítimas, continuam a verificarse sucessivos atropelos a
estas mesmas leis, por vezes
pelos próprios tribunais e
frequentemente por parte da
própria sociedade, nos locais
de trabalho, nas escolas e
universidades, na imprensa
e em tantas outras situações
“normais”.
Tudo isto nos leva a acreditar
que a cura para todo este
sofrimento a que assistimos
diariamente, com todo o tipo
de crimes de género, passa
pela Educação, seja na família
seja na Escola. Registo
com agrado as diretrizes do
Ministério da Educação,
mas, para vermos resultados
concretos é preciso que estas
medidas não fiquem no papel,
mais uma vez, sem resultados
práticos. Temos de eliminar

ogueira

SECRETÁRIO-GERAL DA FENPROF

– Progressão aos 5.º e 7.º escalões: O governo impôs uma solução inaceitável,
deixando ao livre arbítrio dos governos e sem escrutínio prévio, a decisão sobre
a abertura anual de vagas;
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grave e com consequências
devastadoras.
É necessário que as vítimas
deixem de existir, não porque
se escondem, mas sim porque
se mudam os comportamentos
desde cedo.
Luísa Paixão

LUTAR COM
OS TRUNFOS TODOS

A luta desenvolvida pelos professores e educadores no primeiro período letivo, na
qual os colegas em exercício na Região Autónoma da Madeira foram excecionais,
obrigou o governo a assumir um conjunto de compromissos, sobre matérias do
âmbito socioprofissional, muito importante para todos os docentes. Carreiras,
em particular, reposicionamento e recuperação do tempo de serviço, e desgaste
dos profissionais, com abordagem em torno de dois dos seus principais fatores
(horários de trabalho e envelhecimento), foram os aspetos centrais da luta, da
negociação e do compromisso assumido.
É claro que, dois meses depois, em plena fase de negociação dos aspetos
concretos atinentes ao compromisso assumido, o governo procura ganhar tempo
e ou recuperar posições, recorrendo aos habituais ardis, tais como: i) a realização
de muitas reuniões para parecer que a negociação é efetiva e não, essencialmente,
formal; ii) o adiamento da apresentação de propostas concretas em relação aos
aspetos mais sensíveis; iii) a apresentação de uma primeira proposta muito
negativa para, depois, no momento seguinte, fazer passar a ideia do “mal menor”
e, assim, haver resignação face ao que é imposto; iv) a divisão da negociação
de uma mesma matéria em processos distintos, dificultando, dessa forma, uma
perspetiva global negativa, que seria mobilizadora do conjunto dos professores;
v) ao longo de todo o processo ir passando mensagens, por vezes, por aparente
ingenuidade (só aparente), destinadas a colocar a opinião pública contra os
professores; vi) no último momento, precipitar o encerramento do processo
negocial e a rápida publicação no diário oficial, para que todos se acomodem à
situação e deixem de reclamar.
Vejamos, pois, o que se passou em dezembro e janeiro com os processos em
curso:
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todos os tipos de violência
de género “à nascença”,
nomeadamente a violência
no namoro e a provocada
por comportamentos
homofóbicos, não esquecendo
que esta violência, quando
vivida na infância e
adolescência é ainda mais

– Concursos: o ME decidiu abrir um concurso interno antecipado em 2018, mas
não aceitou uma só proposta sindical, no sentido de conferir justiça às normas
do concurso e corrigir erros cometidos este ano letivo;
– Reposicionamento na carreira: a proposta apresentada pelo governo é
claramente ilegal, pretendendo apagar anos de serviço cumprido e avaliado em
funções docentes e impor requisitos destinados a impedir um reposicionamento
justo ou, mesmo, o reposicionamento;
– Recuperação do tempo de serviço prestado e não contado: após duas reuniões, o
governo ainda não apresentou qualquer proposta, marcando uma terceira reunião
para final de fevereiro, ou seja, dois meses e meio depois da primeira;
– Medidas para superar ou atenuar o desgaste dos profissionais: o ME aceitou um
primeiro momento de discussão sobre a matéria, mas sem prever um processo
negocial de que resulte a aprovação de medidas concretas.
Falamos do Ministério da Educação, mas poderíamos estar a falar da Secretaria
Regional de Educação da RAM, pois, nestas coisas do poder regional, dá sempre
jeito ir justificando o que (não) se faz com o que vem do continente e, às vezes,
até dá para fazer umas flores, embora os professores saibam, por experiência
própria, que murcham cedo.
Para alterar este estado de coisas não há nada por inventar. Só resta um caminho:
lutar. Às vezes parece haver quem pense que o problema não é político e que se
os sindicalistas explicarem bem as coisas e souberem sensibilizar os governantes
para os problemas, tudo se resolve. Nada mais falso. A questão é outra e, como se
viu em momentos anteriores de negociação e luta, as posições dos governantes na
mesa negocial serão tão mais (in)flexíveis quanto o grau de intensidade da luta.
Uma luta que, com forte determinação, terá de atingir elevada expressão neste
segundo período letivo. Coloquemos na mesa os trunfos todos!
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