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Combate à precariedade docente

Memorando
l.

A Diretiva l999l10lCE de 28

de

junho recomenda a obseryância do princípio do não abusono

recurso à contratação. Esta recomendação

foi

observada, corn valor de

lei, no setor privado e em

alguns setores de emprego público, irnpondo o limite de três anos a contrato até à vinculação.

2. No

que diz respeito aos docentes do Ensino Público, a Secretaria Regional da Educação limitou-se

a um compromisso vago de promover uma vinculação dinârnica dos docentes, mediante regras
próprias, a qual foi interrornpida em 2074, alravés de uma estratégia irnoral que levou praticamente
todos os docentes a perderem o vínculo.

3. Para agravar a situação
anos

destes docentes, ern 2074, a legislação

foi alterada, alargando para cinco

o limite de contratos em horário anual e completo, no mesmo grupo de recrutamento.

como

condição para vinculação, reforçando assim o impedimento dos docentes em alcançar a desejada e
merecida estabilidade profi ssional.

4. Desde 2016, muitos

desses docentes têm

visto o seu vínculo quebrado, apesar de uma longa

carreira na Educação, por diferentes razões: mudança de grupo de recrutamento, colocação tardia ou
desemprego.

5. Entre

as dezenas de docentes vítimas da política economicista da SRE, referimos alguns e algumas

docentes que, no ano letivo transato, perderam a possibilidade de conseguir a vinculação.
5.

1.

Exemplos de docentes colocadas/os após o último dia estabelecido pelo calendário escolar para
o início das aulas:

.
e
o
o
r

Liliana Maria Gomes Santos de Furtado F. Pedro, colocada a 20-09;
Vânia Marisa Correia Bastos da Silva, colocada a20-09;
Cláudia Maria de Dias Barros, colocada apenas no mês de abril, no ensino parlicular;
Jaime Escórcio Vieira, colocado a20-09;

Ana Alexandra Lima Cordeiro, colocada a27-09, em substituições ternporárias.
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5.2. Exemplos de docentes colocadas/os antes do últirno dia estabelecido pelo calendário escolar para
o início das aulas, num grupo de recrutamento diferente daquele em que haviam lecionado nos
anos letivos anteriores:

o
o
.
o
6. As

Liliana Raquel Borges Ribeiro,
Telma Andreia Santos Oliveira e Caldeira,
Andreia Rubina Pestana Figueira,
Paula Cristina Spínola de Sousa Filipe,

consequências destas medidas têrn sido desastrosas, com vários professores a abandonarem

a

profissão e crescentes envelhecimento e desgaste da classe docente, o que levará ceÍamente, nurn

futuro próximo, a uma escassez de docentes nas nossas escolas e a ulna sobrecarga daqueles que
resistirem às dificuldades impostas a esta profissão.

7.

Apesar de, neste ano letivo, muitos docentes completarem o quinto contrato anual e sucessivo, no

rnesmo grupo de recrutamento,

o que lhes permitirá a vinculação em

202012021, não podemos

esquecer as dezenas que ficaram pelo caminho. Assim, consideramos que se mantém

o quadro de

incumprimento iniciado em 2014.

8. Urge avaliar e tomar medidas para solucionar o grave incumprimento

em que a Secretaria Regional

de Educação se mantém, no que diz respeito à regulamentação implementada pelo Estado Português
relativamente à Diretiva l999l70lCE, de 28 de junho. Entre essas medidas, assumem primordial
importância aquelas que solucionem a situação dos docentes que foram injustiçados nos últimos anos
e, consequenternente, que proporcionem um urgente e efetivo rejuvenescimento da classe docente.

9. Todas estas questões cabem na esfera de

responsabilidade

da SRE, por isso a sua resolução

também.
Consideramos imprescindível que SRE se comprometa a:
a) vincular todos os docentes que, neste momento, se encontrem a cumprir o terceiro contrato anual
e sucessivo, independentemente do grupo de recrutamento;

b) adotar medidas compensatórias, a decidir em sede de negociação, para todos os docentes que
saíram penalizados com a manipulação da data da publicação das listas de contratação inicial ern
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2014, nomeadamente permitir a vinculação a todos os docentes que tenham 2190 dias de ternpo de
serviço, coln uln contrato anual nos últimos 3 anos, na Região Autónorna da Madeira;
c) colocar todos os professores até ao dia

3l de agosto;

d) negociar eventuais decisões que não vão ao encontro da alínea a).

Funchal,20 de outubro de 2019
O Sindicato dos Professores da Madeira

Sindicato pede à tutela vinculação de professores contratados

13t11t2019
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srN DrcAT0 PEDE À TUTELA Vr NCU LAçÃO DE PR0FESS0RES CoNTRATADOS
lolanda Chaves
Artigo I 23/10/2019 18:35
Um grupo de dirigentes do Sindicato dos Professores da Madeira e de professores contratados entregaram esta tarde, ao secretário regional da Educaçã0, um
memorando de combate à precariedade docente apetando à tutela para que se comprometa "a vincular tod0s os docentes que, neste momento, se encontrem a
cumprir o terceiro contrat0 anuaI

e

sucessivo, independentemente, o grup0 de recrutamento".

No mesmo documento, pedem que sejam adotadas "medidas compensatórias, a decidir em sede de negociaçã0, para todos os docentes que saíram penalizados

com a maniputação da data da pubticação das listas de contrâtâção inicial em 2014, nomeadamente permitir a vinculação a todos os docentes que tenham 2lg0
dias de tempo de serviç0, com um contrato anual nos últimos 3 anos, na Região Autónoma da Madeira" e pedem a colocação de todos os professores "até ao dia 3l
de agosto".

Em declarações ao JM, a dirigente sindicaI Luísa Paixão lembrou que o Sindicato quer que se aptique na docência, à semelhança de outras profissões, a vincutação
dos docentes ao fim dos três anos de contrato e não cinco, como acontece atualmente, com a agravante de haver a obrigatoriedade desses contratos serem no
mesmo grup0.

"0 facto de os docentes terem sido cotocados muito cedo e de nenhum dos colegas com quâtro contratos ter visto o vínculo quebrado, é algo positivo e

não

deixamos de louvar. Contudo, não podemos esquecer os colegas que ficaram para trás nos anos anteriores, nomeadamente os l9 que no ano passado Íicaram sem
vínculo. A maior parte acabou conseguir colocaçã0, mas muito mais tarde, havendo colegas colocados em abri[, outros em març0, e outros em Íinais de setembro",
Iembra.
Atualmente, foram colocados 322 professores e uma centena de professores contratados está a cumpíir o quinto contrato no mesmo grupo proÍissiona[. A maior
parte tem idades acima dos 35 anos, numa fase da vida em que precisam de estabilidade. Luísa Paixão sublinha que esta é uma preocupâção aliada ao Íacto de
atguns acabarem por abandonar o ensino. Desgaste e envethecimento da classe docente é atgo que começa a ser bastante preocupante.

Gosto Paíilhar

TweetaÍ
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Reiündicações arÌti
a

,l

paraumanovafusem
s resultados das

eleições regionais
impüseram grandes

termos da diversidade de visões
políticas para a transformação
da sociedade, olho para o
trabalho futuro daALR com
muito otirnismo. Não por uma

Francisco Oliveira

mera visão corporativista
baseada no facto de os

APESARDO SEU

EMTERI\{OS DA
DI\ZERSIDADEDE
VISÕES POLÍTTCAS
PARA.A

DA
SOCIEDADE,

PABAOTRABALHO
FUTURODAAIÀ,COM
MT]ITO OIIMISMO

professores serem, agorq o
grupo profissional mais
representadq em detrimento'
dos advogados; mas, sobrehrdq
por duas outras razões: em
primeiro, porque a perda da
maioria absoluta obrigará a
uma negociação contínua entre
os partidos ciue estão no poder,
o que altera radicalmente a
forma de exercício de poder na

RAM; por outÍo, porque
qualquer desentendimento
entre eles poderá permitir a
aprovação de propostas dos
partidos da oposição, se, entre
êles houver consenso. Na
verdadé, o equilíbrio entre os
partidos políticos que
constituem o governo e os da

oposição nunca foi tão
equilibrado na ALR.

Aparentemente, as noticias que
têm saído para a opinião
pública dão conta de um acordo
sólido entre os primeiros. No
entanto, não estou convencido
de que, profundamente,,o seja
mesmo. A não ser que, de
repente, dgum deles negue o
seu código genético iegional, ou
melhoç a história recente de
dois partidos ideologicamente
próximos, mas que têm vivido
de costas voltadas. Porém, essa.
é matéria que não faz parte
desta aula.

Por agor4 volto à composição
global da ALR e às repercussões
positivas que pode trazer à
resolução de um conjunto de
reivindicações que o SPM vem'
apresentando desde a
legislatura anterior, mas que
não passavam da comissão
especializada da educação ou
que se perdiâm nos corredores
da Secretaria Regional de
Educação. Refiro-me, por
exemplo, à ausência de medidas
de combate ao desgaste e ao
envelhecimento docentes; aos
problemas causados por um
modelo de avaliação

era
burocrático, baseado em vagas
percentis; aos critérios
regionais de vinculação (5
contratos completos e
sucessivos) causadores de

precariedade; à existência de
critérios de contagem do temp
de serviço em função do
momento de vinculação, o que
tem êausado ultrapassagens ni
carreira, A estes, mais de cariz
profissional, temos de
âcrescentar outros mais globaj
em termos de conceção social
de desenvolvimento integral,
como a falta de um plano
educativo para todas asidades
para toda a regiãq que permit
o aumento das competências
culturais da população em
geral; a discricionariedade das
fusões e extinções de escolas
ou, ainda, a falta de aplicação
concreta da lei {a pré-reforme
região.
Face à atual composição

da

.

ALR e às respostas que os
partidos políticos deram ao
inquérito realizado antes das
eleições, o SPM só pode esper
a resolução de muitos daquele
problemas, bastando, para tal,
que todos os partidos cumprar
os compromissos assumidos.

t

Vídeo ilustra professoras a
entregarem cravos a Miguel

Albuquerque
Apos a cerimónia do 25 de Abril na ALM nesta quinta-feira, o
presidente do Governo Regional saiu pela porta das traseiras do
parlamento, onde o esperavam duas professoras
:oÀo prr-rpe PESTANA vioeo' RUI srLVA/ASPRESS /
FUNCHAL /
25 ABR 2019

I

12:18 H.

Depois de terem abandonado as galerias da Assembleia Legislativa da Madeira instantes
antes de Carlos Rodrigues do PSD-M começar a sua interuenção no âmbito das celebrações
do 25 de Abril, os professores entregaram cravos a Miguel Albuquerque no final da
cerimónia, já no exterior do parlamento.
Trata-se de mais um gesto simbólico de crítica ao partido do Governo Regional, contra
aquilo que consideram ser uma postura enada da tutela da Educação.
Recorde-se que, esta maúã, o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promoveu uma
concentração em fiente à ALM, conforme ilustra o vídeo registado pelo DIÁRIO.

Eis os argumentos dos professores:

"A situação de grande precariedade dos

docentes contratados e desempregados, com largos
anos ao seruiço na RAM; As perdas de tempo de serviço dos períodos transitórios entre
carreiras, que puserarn em causa a estrutura legal da carreira docente".

Fonte:dnoticias.pt
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Ex.e Senhor Secretário Regional de Educação:

Com o ano letivo a decorrer e o tempo a esgotar-se, mais uma vez, os docentes

contratados e desempregados deparam-se com a precariedade da sua situação sem

qualquer sinal de que

a

mesma

se vá alterar; antes pelo

contrário, todos os

sinais emanados da SRE apontam para um agravamento da mesma.

Este

foi um ano letivo de grande instabilidade para estes docentes, que se

depararam, logo no início do ano, com um corte no número de docentes colocados,

empurrando muitos docentes com largos anos de serviço para

o

desemprego,

enquanto nas escolas a sua falta se faz sentir.
Muitos docentes que

foram injustiçados em 2014, quando viram

o

seu

vínculo quebrado, após terem exercido funções nas escolas públicas da RAM, durante
largos anos, encontram-se novamente na mesma situação ou pior. Na verdade, apesar
da promessa feita a estes docentes pelo Senhor Secretário da Educação, muitos destes

profissionais estão, novamente,

no <ponto de partida>: alguns por terem

sido

colocados num grupo de recrutamento diferente do anterior, outros por terem sido

colocados após 17 de setembro

e outros, ainda, porque não conseguiram

ficar

colocados, arriscando-se estes últimos, neste momento, a não poderem concorrer na

primeira prioridade, nem no concurso de contratação inicial.

A gravidade da situação destes docentes, a maioria já contabilizando mais de
dez contratos anuais na RAM, tem sido desvalorizada pela Secretaria que Vossa

Exe.

tutela, como se fossem um peso financeiro, esquecendo o quanto eles são necessários
nas escolas

e o contributo que têm dado na formação de

sucessivas gerações de

jovens e crianças. Devemos questionar-nos sobre o que acontecerá à educação na
RAM se estes profissionais saírem do ensino.
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Perante esta situação de instabilidade que a todos nos deve envergonhar, pedimos

ao Senhor Secretário Regional da Educação que tome medidas para resolver a
precariedade da sua situação, nomeadamente:

o

Adaptar

a

legislação regional

à

nacional

e à regulamentação europeia,

permitindo a vinculação com três contrato sucessivos completos e não com
cinco.

o

Acabar com as quebras artificiais dos vínculos, colocando todos os docentes
que vinham lecionando com horários completos até ao início das aulas.

o
o

Respeitar o rácio de colocações de docentes com deficiência previsto na lei.

Aprovar medidas que permitam reparar os prejuízos causados aos docentes
que estão em vias de atingir o prazo com direito ao pagamento do subsídio de
desemprego, aos que estão em vias

de perder a prioridade no próximo

concurso e aos que foram contratados depois do início das aulas deste ano
letivo.

Senhor Secretário Regional de Educação, os docentes contratados que têm trabalhado

nos últimos anos não só são fundamentais para a qualidade do sistema educativo
regional como é o único garante de renovação da classe docente nos próximos anos.
Ora, sabendo-se da gravidade que constitui o envelhecimento da classe docente, fácil
é perceber como é fundamental integrar estes docentes nos quadros da SRE.
Com os melhores cumprimentos,

Funchal, 15 de março de 2019

Um grupo de professores contratados e desempregados
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Funchal, 13 de setembro de 2018

Exmo. Senhor Secretário Regional de Educação,

Um grupo de professores contratados reunidos em plenário, hoje, na sede do SPM, vem

por este meio lembrar os compromissos assumidos por V. 51.?, Íìo dia 25 de Abril, à porta da
Assembleia Legislativa Regional, aquando da Concentração

de Professores Contratados

e

Desempregados:

1.

que contrataria para o ano letivo 20L8-2019 o mesmo número de docentes do ano
anterior;

2.

que não quebraria o vínculo dos docentes que foram afetados pela quebra de vínculo
de má memória em 2014.

Assim, tendo confiado na palavra de V. Ex.e e face às necessidades reais de mais
recursos humanos de muitas escolas para poderem oferecer uma formação integral de
qualidade e dar continuidade aos projetos que vinham desenvolvendo para a promoção do
sucesso educativo dos alunos, este grupo de professores contratados apela

que seja divulgada uma nova lista de contratação

-

(número em falta para atingir os valores de 2017-2O1S)

. y. Ex.e para

com, pelo menos, 87 docentes

-

a tempo de ser contabilizado

integralmente o ano letivo para efeitos de vinculação.
Certos de que V. Ex.e não deixará de honrar a sua palavra, despedimo-nos com os
melhores cum primentos,

Um grupo de professores contratados

AS.s\r

coSE

MANIFESTO DE UM GRUPO DE DOCENTES CONTRATADOS REUNIDOS EM
PLENARIO NA SEDE DO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA
Chegou ao fitn rnais utn ano letivo e, enquanto se vislumbra unl novo ano de trabalho, seria
expetável e desejável que todos os clocentes pudessem aproveitar estes dias de "descanso" para
retetuperar forças. No eutanto, para os docentes contratados a situação é exatamente a oposta. E
nesta altura que a augÍtstia provocada pela precarieclacle da sua situação laboral mais se faz
sentir.

Na verdade, estes docentes, que apenas poclem ser opositores ao coucurso de contratação inicial,
cleparam-se, tteste utontellto,

colr a difícil situação de verern tenlinado rnais urn ano letivo sern

saberem se poderão, no próximo ano, continuar a exercer a profissão que escolherarn. Isto é

e toma-se ainda mais dramático quando muitos destes
já contabilizani tnais de dez contratos anuais na RAM e são tratados colÌlo

drarnático em qualquer profissão
profissionais

descartáveis, corììo unl peso econórnico de que as finanças se tentam livrar, colÌìo se

o

seu

contribtrto para a fomação de sucessivas gerações de jovens e crianças não tivesse qualquer

valor. E caso para questionar a tutela sobre o que acontecerá à educação na RAM se estes
docentes saíreur do ensino.
Se contabilizanììos o uúmero de alunos que cacla urn destes docentes têm

tido a seu cargo elÌÌ

cada ano letivo, chegaremos à conclusão de que centenas de crianças e jovens passaram pelas
suas vidas profissionais e já se encontram também no exercício das suas profissões. É, pois, da
n-raior

justiça podereur continuar a contribuir para a fonnação da nossa sociedade, garantindo,

dessa

foma, a sua estabilidade profissional. Não se trata, por isso, de um favor, rnas de urn

clireito que adquiriram colÌì o seu trabalho altruísta.

O próxirno ano trará instabilidade

tarnbérn para os professores

do quadro, com medidas

penalizadoras, ttotneadamente a reserva de recrutamento, a substituição das anteriores zonas
pedagógicas pelas zonas pedagógica 7 e 2, a possibilidade de se completar horário em mais de

utna escola, a promoção das mudanças de grupo seln concurso, as fusões e as extinções de
escolas, entre outras. Todas estas medidas irão favorecer ainda rnais o desemprego dos docentes

contratados. Mas não serão os alunos as vercladeiras vítimas clestas mediclas?

No futuro,

que

julgamento fará a sociedade dos responsáveis pela sua implementação e de todos nós, se nos
calannos perante estas injustiças?
Este ano, a publicação da lista de colocação relativa à contratação inicial está prevista para 14

de setembro. Mais ulna vez, os docentes contratados terão de viver sern o vencimento de
setembro e coln "o coração nas lrãos" à espera de uma colocação que poderá não chegar. Como

reagirá a tutela aos clramas de centenas de farlílias nesta situação? Voltarão a encolher os
ombros cotno fizeram em 2014, quando as prirneiras colocações saíram em outubro, quebrando
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assim

o vínculo dos docentes que há muitos anos exerciam funções nas escolas públicas da

RAM?
São estas algumas das questões que exigem uma apurada reflexão e resposta.

Perante esta situação de instabilidade que a todos nos envergonha e que se repete ano após ano,

consideramos urgente que a Secretaria Regional de Educação reflita e implemente as medidas
necessárias à correção desta grave situação.

Acrescentamos que, apesar das previsões catastróficas da tutela, podemos obseruar que não
houve uma diminuição de alunos, por isso não aceitaremos esta justificação para que haja uma
redução de docentes colocados nas escolas.

Os docentes contratados não aceitam que no próximo ano letivo as suas expetativas voltem a
ser goradas por isso esperam:

.
.

que não sejam criados estratagemas para que o seu vínculo seja novamente quebrado;

que a primeira lista de colocações, para alérn de sair antes das aulas se iniciarem,
corresponda às verdadeiras necessidades das escolas e dos alunos;

.

ser tratados com respeito pela tutela.

Os Professores contratados reunidos em plenário na sede do SPM

Página 2 de 2

,

25 abril: Professores contratados e desempregados protestam à porta da Assembleia

2110212Ü2tJ

FU-NCHA

llg,T
DIRETOR: Cm.nu.l

:

d.

Sá

l0 bfl

Silv.

PREçO: GÍrtuito

Menu

ABR 25, 2018 - 1 1:08:54

AM

EMANUEL STLVA

25 abril: Professores contratados e
desempregados protestam à porta da
Assembleia

Fotos Rui Marote

https://Íunchalnoticias.net/2018104125125-abril-professores-contratados-e-desempregados-protestam-a-porta-da-assembleia/

1t21

25 abril: Professores contratados e desempregados protestam à porta da Assembleia

21t02t2020

Professores contratados e desempregados concentraram-se esta manhã às

portas da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

iEGiio r

Os professores

fizeram-no em protesto e para chamar a atenção para o diploma

que procedeu à 1.u alteração ao DLR 28/2016/\[, de 15/07 (concursos).

https://funchalnoticias.neU20l
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Segundo os docentes, o diploma é penalizador para todos os docentes, mas

especialmente para os docentes contratados e desempregados.

https://Íunchalnoticias.neV2018l04l25l25-abril-proÍessores-contratados-e-desempregados-protestam-a-porta-da-assembleia/
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20172018: tempo de resolverproblemas
Sindicato dos Professores
Madeiraaderiu à

sentidq o SPI\[, para alémde
continuar fortemente empenhado
Nesse

nas lutasnacionais
os seus

tempo

Francisco Oliveira
loordenador do SPM

promovida pela FENPROg porque
considera que o governo regional
pode e deve avarrçar com meilidas
concretas que resolvam os
principais problemas que afetam a
classe docente, não devendo
continuar dependente das
hesitações nacionais. Na verdadg
apesar de algumas questões
esEuturantes estarem dependentes

SPM

REIWNDICADO

SOVERNO REGIOT\üAL
\,IEDIDAS

\DrcroNAIS Qtrs

POSSAI\{ ATENUAR OS

PROBLEMAS

Repúblic4 a
autonomia político-administrativa
regional poderá ajudar a resolver
ou aminimizar os principais
consüangimentos profissionú que
atingemos docentes:
emrelhecimento da classe;
estagnação das careiras; condições
de nabalho e precariedade dos
vÍnculos dos docentes.
da Assembleia da

ainda que faseadamente, dbs anos
de congelamento.

porum regime

específico de aposentação para

3.o

todos os docentes e pelo
descongelamento das ça:reiras a
partir do dia I dejaneiro de 2O18,
reivindica do governo regional
medidas adicionais que possam
atenuar os problemas zupra
identifi cados, nomeadamente:

.

Lo

Euvelhecimd

cemponente letiva (todas as
atividades com alunos são-no, na
perspetivado SPM) e do que é

componente não letiv4
.limitação do número de níveis,
do número de turmas e do
nírmero de alunos por professor.

da classe

reposição das reduções da
componente letiva para os
docentes de todos os níveis nos
moldes anteriormente aplicados
.

aôs professores dos 2.o,3.o ciclos e

do ensino secundário;
. isenção da componente letiva
para todos os docentes a partir dos
55 anos de idade, a pedido do

docente.

2PCarreiras
.

Condições de trabalho
clarificação do que é

recuperação do tempo de

s.dçq

4.o

Precariedade ì

abertura do concurso interno e
externo no próximo ano letivo
.

com üsta à resolução de dsis
problemas nas colócações dos
docentes:
- a impossibilidade de se
aproximarem das suas áreas de
residênci4 por estarem impedido
de concorrer hávários anos;
- a transição de professores dos
q-uadros das zonas pedagógicas
(QZP) para os quadros das
escolas, que são os únicos-que
garantemaestabiüdade (por -

corresponderem a necessidades
permanentes) colmatandq dessa
form4 as centenas de saídas de
doceRtes desses quadros do
sistemaregiond ocorridas nos
últimos anos;
. extinção da bolsa para
substituições;
. extinção do quadro de zona

pedagógicaúnico (QZPU) e a
integração dos docentes quea
compõem nos- quadros das zpnas
pedagógicas já existentes;
. cumprimento da directiva
comunitária I 999/7 O / CF,, que
exige avinculação após três anos
consecutivos de contrato.

)h tempo volta para ... 2010!

bdrcTelhado Percira
'rofessor Catedrático da UMa

N'::'i#Hi:ï#ïïii:

simples do que foi depositado na
minha contabancária o mês
passado e o que foi depositado
eni 2OfQ verifico que
depositaram mebos 451,82 €
apesar do meu salário ter
permanecido o mesmo. Como Se
explica esta diferença?
Por um lado houve o
extraordinário aumento de
imposto que no meu c€lso se
traduziu num aumento do IRS

retido em Agosto, no valor de 414
€. Portantq todos os que tenham

rrm cal.i-i^

hnr+n im'-l

estar em cima da mesa do
Orçarrrento, em termos de
redução da carga fiscal, para um

complementar. Graças à
transparência que já existe na
ADSE pude verificar que nos

salário idêntico ao meu é
somente a extinção da sobretaxa
extraordinária do IRS de 62 €
vemos que a recuperação de
rendimento é uma gota de água
no oceÍulo do que nos foi pedido.
Por outro ladq para minimizar os
efeitos do enorme aumento de
impostos o Governo decidiu
pagar metade do subsídio de
Natal em duodécimos o que se

últimos anos fui contribuinte
líquido para este sistema em mais
de 230O €, o que me traz alguma

-^- .l:-^..r^
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satisfaçãq pois significa que não
tenho tido grandes problemas de
saúde e posso ajudar os que não
têm a mesma sorte.
Utilizando o índice de preços do
consumidor (valores de 2OlO e
2016) calculo que para ter o
mesmo poder de compra em
^ d--L
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TRIBUNA DA MADEIRA

sOCIEDADE

,AUTONOMIA

PODE SER
UM MECANISMO D E GRANDE
PARA A EDUCAçÃ0"
UTILIDA

lremos promover umo camponho em parceria com a nossa Federação, a FENPROE
cujo lema é "ValorÍzar a Educação e os seus profissionais - 2AI7-2018: tempo de resolver
problemaso, que acentuará a luta pela dignificoção da carreira docente.

Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, pretende que, no arranque de mais um ano
letivo, sejam "dados passos para a resolução concreta dos principais problemas
que afetam os docentes ei consequentemente, a Educação".
Em entrevista ao Tríbuna da Madeira, o
docente acrescenta aínda que a "autonomia pode ser uni mecanismo de grande utilidade para a procura de soluções
para os problemas da Educação". Exemplo disso têm sido algumas'êxperiências
inovadoras" na Região.
tcom@tribunadamadeiÍa.Pt

-F I

horários
entre as atiúdades letivas e
são na definição dos

TÂNA OOVA

ribunadailIadei-

(T.M.) - Pres"" a comecar
tes

não letivas, à precariedade
de um número significativo
de docentes, à falta de recur-

vo,quaisasexpe-

sos materiais e aos problemas da indisciplina. Por tudo
isso, iremos promover üma
campanha em parceria com

Frofessores da Madeira
(sPM)?

PROF, cujo lema é "Valorizar
a Educação e os seus profis-

I
I
I

maisumanolóti-

tativas do Sindicato dos

Francisco Oliveira

(F.O.)-OqueoSPMespe-

ra, em primeiro Ìugar, é que
o processo de ensino-apren-

dizagem decorra de forma
assertiva e construtiva, desde o início do ano letivo,
para que os alunos, orientados pelos professores, possam desenvolver a sua formação integral. No entanto, para que isso seja possível, é imprescindíveÌ que
sejam dados passos para a

resolução concreta dos principais problemas que afetam
os docentes e, consequentemente, a Educação. Refirome, concretamente, ao envelhecimento da cìasse, à estagnação das carreiras, à sobrecarga burocrática, à confu-

a nossa Federação, a FENsionais - zorT-zor8: tempo
de resolver problemas", que
acentuará a luta pela dignificação da carreira docente.

T.M. - As escolas da

Madeira têm os profes-

sores suficientes para as
necessidades educativas
dos seus alunos?
F.O. - Não, não têm. Se
tivessem, não seria necessário, ano após ano, recor-

rer à contrata$o temporá-

ria de professores. As escolas

da RAM apenas estão dotadas dos docentes necessários

para dar resposta à grande
maioria das disciplinas do
currículo, a algumas atiüdades de apoio e a aÌguns pro-

jetos específicos. No entan-

to, temos úndo a verificar

que existem alguns grupos
disciplinares cujo número
de docentes tem sido insu-

tivas dos aÌunos abrangidos
pela escolaridade obrigatória e da popüÌação em geral.

pouco expÌoradas até agora,
como universidades senio-

as
escoìas,

O SPM defende que a Região
deve estar dotada de um Pro-

gar as ofertas em termos de
atiüdades de apoios específicos, educação de adultos,
ensino profissional e ensino
artístico.

faixas etárias. Neste sentido,
com mais profissionais, com

auxiliares de educação?

ficiente para colmatar

necessidades das
o que tem implicações no
funcionamento normal destes estabelecimentos e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos. Salien-

o plano
educativo desta Região não
pode reduzir-se a estas atiüdades, pois seria uma resposta pobre face às expetatamos ainda, que

jeto Educaüvo IntegraÌ para
o século XXI que abranja
toda a popuÌação, de todos
os conceÌhos e dè todas as
os devidos recursos e rentabilizando o parque esco-

res em toda a Região, e alar-

T.M.

-E

em termos dos

As lacunas nesta

área
acabam por condicionar

o trabalho dos docentes?

lar, seria possível desenvol-

F.O. - Sim, sem dúvida. O

ver novos projetos em áreas

trabalho desses profissionais

,l REGIAO
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Alerta Francisco Oliveira, do Sindicato dos Professores da Madeira
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Docentes contratados

devem ser prioridade
Professores a contrato devem ser colocados desde o início
do ano.letivo para não afetar o arranque das aulas.
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Tudo indica que o ano letivo irá começar de forma pac'lfica.

iDtJCAÇA0

Cláudh

C, Sousa

clauílasousa@lm-madehr

presidente do Sindicato dos

Professores da Madeira,
Francisco Oliveira, antevê
a abertura do ano escolar
de forma tranquila e sem
grandes sobressaltos.
Contudo, a maior preocupação,
neste momento,.é colocação dos
docentes contratados. "É um aspeto

que gostariamos de ver resolvido.
Se assim não for, poderemos ver
escolas a abrir sem professores",
explica ao JM, sublinhando que
este processo deve ser agilizado
face aos anos anteriores. 'A Secretaria [da Educação] tem de fazer

rapidamente o levantamento das
carências efetivas do sistema e
contratar professores logo no inÍcio
do ano", alertou, salientando ainda
que a saída de docentes para o
continente pode ter aspetos positivos como negativos. "Pode baralhar as coisas porque há disciplinas.
onde poderá haver falta de pro-

fessores e pode condicionar o arranque o ano letivo. Por outro lado

pode facilitar a vida a quem habi-

tualmente tem mais dificuldades
em ficar colocado no início do ano.
Esse's poderão ver à sua situação

resolúda", afirma.
Francisco Oliveira lamenta, ain-

da, o facto de não ter existido
um concurso interno. "Se tivesse
havido as pessoas poderiam movimentar-se mais na Região. Po-

deriam sair de uma zona e ir
para outrâ. Como não existiu as
coisas estão, de certa forma, limitadas" JM
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SPM denuncia fatta de professores

I

O Siúdicato dos Pmfessores da Madeira (SPM) denuncia a falta de do.
cent€s em algumas escolas da Re.
giãq pe.dindo que essas lacúas se
j am premctridas coma colocação de
outros pÍoftssores que se encon-

A
C(
pa
en
de
da

tramnodesemprego.
Factos revelados onteÍr\ no acto
de ennega de um documento naSe.
cretaria Regional de Educaçãq onde
o SPM apresenta â sua "toúada de
posição sobre a frlta de professores
contratados fr zem nas escolas".

sa
Sal

ter

po
de

O presidente do SPìI Ftancisco
Oliveir4 adianta qie "todos os dias
chega ao sindicato informação de
falta de professores". Onteni mes-

pI

aJl

to,

mq'foi

recebida uma informação a
dar conta de que falam dois púfessores na Escola da Tbbu4 um para
uma ftrrm4 misa do Lo e 2.o anos,
outro para actividades de eruiEreci-

esl

mentocurriculat''.
'Ìrlós temos informação de Ere
faltam professores em iárias esôo-

Proddeü

Ainda recentemente telefonounos una rrãe a confirmar que o seu
fithq da Escola Gonçalves Zarcq
está sem aulas de Português, uma

pantd', passando pela "distÍbuição
das actividades lectir"as doshoráúos

las.

discipJina firndanental", refrrè o
presidente do SPM acÍ€scenbndo
que-'b nais grarrc é sabermos que
não tuíintenção de contratarmais',

docenta
Segundo o SPM, aquilo que alguns esabelecimentos de ensino fo-

ram obrigados

a

frzer para solucio.

I

nar

a

do

SFt Ícl ì

rrcÍffi

.ccnpü|ndo

falta de professores'€ lreocu-

sem profrssores por horários já
completos, mas Ere, dwido a esta si.
tuação, são radicalmente alteqados e

agúrados porque prcenchidos

eu<-

clusinamente com aulad'. Com isto

retirados a esses horários'!rojectos, clubes e outras actividades
são

não lectivas". Além disso, acrescenta

Francisco Oliveira, "assiste-se à
constituição de turmas sobrelota-

dc

doo;ru m acolrnngn

das, com.3o alirnos,

noneadamente

nas escolas Honâcio Bento e Flancisco Rrancoi o que'tiol4 larga-

mente, o Ere esUâ ssÍlsignado na
portariano 269 produzidapor esta
secretaria em Julho passado".

Frzncisco Oüveira adiana çre

'trá cenênas de professore*

que

prego".I{G.

:

concorneram e não colõcados", sendo Ere enbe eles estilo "algumas de.
zenas que trúalharam no ano passado e que este ano es6o no desemEXr

DlÁRlo DE NoTÍcAs Sexta-feira,

:16 de

Setembto de 2016

3

Quase todos os docentes
estão colocados
foi uma das garantias dadas
pelo secretário da Educação aos
representantes do Sindicato de

Esta.

Professores da Madeira que com
ele estiveram reunidos durante a
manhãde onterrr" Os sindicalistas
mostraram-se satisfeitos com a garantia de que 'trraticamente estão
colocados todos os 347 docentes
que estã\ram nabolsa de substinrições", sendo que os restantes também deverão obter colocação.

Por outro ladq a secretaria da
Fducação pretende conFatar mais
3o0 prbfessores, por forma a colmatar as faltas actualmente existentes nos estabelecimentos de ensino. "Quando se passa a ideia de
queháproftssores amais (..) esú-

se a dehrrpar o essencial. Estes
professores frzem falta", sublinhou Francisco Oliveir4
Francisco oliveir4 coordenador
do SPM, frisou que as colocações
de professores pÍìra este ano lecti-

vo sofreram com alguns problemas, principalmente deüdo à calendarização do concursq que de-

correu deforma considerada tardia. Além dissq a criação dabolsa
de substituições, segundo o sindi-

catq veio contribuir para mais
problemas.
O SPMtambemreferiu que dos
6O professores do Conservatório
das Artes da Madeira que tinham

contrato privado transitarem para

afunçãopúblicaAJ).[

lcole ProÍlcdonal de Hotclarla c Turlrmo da lhdclra.

Ì dâo mote
try

T
ADE
IOTEIEIRA,
d

ctrRso

\TCA

{oÀms

as suÍìs

instalações e os seus pro-

fissionais para formarem os alunos desta Pós-graduação.

'A

nossa população, quando

quéria ingressar num curso superior relacionado'com esta área tinha que sè deslocar até ao continente e ingressar na Escola de

Hotelaria do Estoril", explicou
Paulo Gomeg, director da
ra aqueles que já EPHTM aoDIARIO.
protocolo de cooperação, que

é4 o público-alvo
,o", explica Paulo

une

:ntando que tam-

o grupo CELFF - SGPS, que gere

ligados àHistó-

aEscola de Hotelaria, prevê uma

,s

Nutrição podem
staformação.

é composta

por
eórica, mas tam-

liris, a esta acção
r hotel The Vine e
; que vão oferecer

O

a

Universidade madeirense e

série de acções conjuntas.

Este curso superior relacionado com a Gastronomia vai abrir

as suas inscrições, no site da
UMa, já na próxima semana, sendo que se prevê o início das aulas
parao dia24 de Outubro.

S.

Slndlceto ccteue rcunldo corn Jorge Garvelho. Foro RUI slLVMAsPREss

António premeiamelhores alunos

Os melhores merecem ser reconhecidos pelo seuesforço. Este é

o mote lançado pela Junta

de

Freguesia de Santo António, no
concelho do Funchal, que ontem
premiou os estudantes com me-

JT]NIADE FREGUESTA
APOIAALT]NOS
DE D(CEIÊÌ{CIANT]M
T

os grandes premiados do 10 ciclo foram todos do 40 ano, nomeadamente Sara Gomes, daEscola do Boliqueime; Luna Loureiro, da Escola do Tanque e Afonso
Gama, da Escola da Ladeira

,

e{

$B2nU

SindicatodosPro/essqres daMadeírarefere que existem cudauezmenosprofessores nos escolcs

estão
fessores
',o
emsiffiac,t a0 pfecaïla

380

j-

'fator€s

deúdo ao.menói

nú'

de nascirnentos, o coor-

16 dç mâÍçp

iÍìclúém âs

..-

redu'

versos Sihdicatos de ProÏesssres

zeÍfi 6oÁ. Ora, existem aqui fato.
r€s extradeÍnogxáficos e ajustifica(ão.deve,ser dada em .tertnos
financeiroso, explica.
O coordenador do SPM falou
ainda das fusões queexistirarn
em âlgumas escolas no ensino

ern Portugal, <le maneirã a r'e
velar os núúìeros sobre a precariedadedo3 DibfèòsìinS a nÍvel
nacibnat, ïncÌüihdo'arrbérn a
situação dos docent€s dàs ilhas

201512016, os professores

gr;ns tlçsses profisgionais foÍam

cooseguindocolixação noutras
instituições tenrporárias e.o nú.mero reduziu dè setembro até
16 de rnarço",

afirmou; sern ter

do pré-escolar e do prirneiro
ciclò e nesse sentido,{srarn codo.núrnersàtual de professores locadôs menos professoies nas
a lecionar ern relação ao ano escolas e houve úrn aumento

passado(epscade20l4/2015). de alunos por tuÍrnas, o qüe

O JM qúçstisnou o coordenacribu .prejuízo para os alunos"
dordo sPM sdbre âs causâs qu€ deúdo à eústência de autna
poderiam estar por trás do facto série de projçtos que nãoïoram
cisco
.Ng pincÍpi.o -d.9, 4.qq cogt-a- à.^ çqt qnp eü-stír menos do'- . aprovadõs ãe -um ano para o
outro', completou. .Todos estes
vàm cdm mais de 300 dscenies centes nas escolas èrn relação

ãno9),

Oliveiú.

a

da Madeira c dos Açores.

Nò dia em que Ce celebra o
Dia NacionaÌ da Juventude, a
FENPAOF afirrna querei com'
bater a sítuafáo priedria amal
do ensino português, como revela no cornunicado oficial da
sua página. Neste dla a Fedëiação irá tarnbém âpresentar Propostas ao "pgtler Politico e às
entidades ernpregadoras públicas e privaàasr. JM

