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Tornar a Intervir mais viva e actuante, centrada no quotidiano das
escolas, nos problemas e anseios dos professores e educadores,
assumindo um objectivo colectivo e partilhado.
O relato de vivências, de dúvidas ou de problemas relativos a
situações profissionais, será seguramente enriquecedor para todos
e mobilizador das nossas capacidades profissionais e humanas.
Por isso, este espaço pertence aos leitores.
Cabe-lhes preenchê-lo e aumentá-lo na dimensão das suas propostas e opiniões.

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores, mesmo
quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito de sintetizar
ou não publicar quaisquer artigos, em função do espaço disponível,
e toma à sua responsabilidade a colocação de títulos e subtítulos.
Os artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores.
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FENPROF questiona Ministério da Educação
sobre formação contínua e agrupamentos de escolas

Aproveitando-se do receio que alguns
professores têm de, na sua carreira, serem
penalizados por não terem frequentado
acções de formação contínua – que não
lhes foram, gratuitamente, disponibilizadas –, há quem hoje queira fazer negócio.
A FENPROF pretende que o ME esclareça a
situação! Por outro lado, há informações de
que o ME se prepara para constituir megaagrupamentos, extinguindo e fundindo os
actuais entre si e com escolas secundárias.
Os mega-agrupamentos são uma solução
que serve, essencialmente, interesses
políticos, administrativos e economicistas.
A FENPROF pretende confirmar, junto do ME,
a veracidade de tal informação.

Obstinação e teimosia do Governo levam
a atraso na fase que decorre do concurso
Apesar do consenso gerado sobre a perversidade dos efeitos da consideração da
avaliação na graduação profissional dos
candidatos (Sindicatos, Grupos Parlamentares, Provedoria de Justiça nos termos
da posição que assumiu junto do ME) e

dos indícios que o próprio tribunal terá
encontrado de que poderão estar em causa
aspectos legais (aguardando-se decisões
sobre diversas acções em curso), ME e
Governo insistem na sua posição e enveredam por um processo de litigância judicial

que, podendo levar ao protelamento das
decisões, poderá provocar atrasos maiores nas fases que ainda faltam do actual
concurso. Recorda-se que a data prevista
para divulgação da lista provisória de
ordenação de candidatos era 13 de Maio.

jurídico

jurídico

Despacho n.º 804/2010, DR
n.º 89, Série II, de 7 de Maio

Indice de

Legislação

Ministério da Educação – Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e
da Educação

Estabelece o pagamento a conceder
aos professores classificadores, relatores e especialistas das provas e exames
Nacionais do ensino básico referentes
ao ano lectivo de 2009/2010.

Lei n.º 5/2010, DR n.º 87, Série I, de 5 de Maio
Assembleia da República

Estabelece um regime transitório e
excepcional de apoio aos desempregados com filhos a cargo e procede à
segunda alteração ao DL n.º 220/2006,
de 3 de Novembro.

de 10 anos de serviço.

Lei n.º 3-B/2010, DR n.º 82, Suplemento, Série I, de 28 de Abril
Assembleia da República

Orçamento de Estado para 2010.

Portaria n.º 224/2010, DR
n.º 76, Série I de 20 de Abril
Ministério da Educação

Altera o anexo i à Portaria n.º
731/2009, de 7 de Julho, que cria o
sistema de formação e de certificação
em competências TIC para docentes
em exercício de funções nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e
dos Ensinos Básico e Secundário.

Despacho n.º 5090/2010,
DR n.º 56, Série II, de 22 de
L e i
N.º 7/2010, DR
Março
Resolução
da
Assembleia
da
n.º 93, Série I, de 13 de Maio
Ministério da Educação
República
n.º
37/2010,
DR
Assembleia da República
Alteração ao calendário escolar da
n.º
87,
Série
I,
de
5
de
Maio
Primeira alteração, por apreciação
parlamentar, ao DL n.º20 7/2009, de
31 de Agosto que procede à alteração
do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico.

Educação Pré-escolar.

Assembleia da República

Recomenda ao Governo que promova a estabilidade e qualificação do corpo docente nas escolas.

Despacho n.º 4913-B/2010,
DR n.º 54, Suplemento, Série
II, de 18 de Março

Lei N.º 8/2010, DR n.º 93, Despacho n .º 7886/2010, DR Ministério da Educação
Determina os procedimentos a adopn.º 87, Série I, de 5 de Maio
Série I, de 13 de Maio
Assembleia da República

Primeira alteração, por apreciação
parlamentar, ao DL n.º 208/2009, de
31 de Agosto que procede à alteração
do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Educação

Avaliação dos docentes em regime
de mobilidade.

tar no âmbito da apreciação intercalar.

Despacho normativo n.º
7/2010, DR n.º 52, Série II,
de 16 e Março

Resolução da Assembleia da Ministério da Educação – Gabinete
República n.º 35/2010, DR do Secretário de Estado Adjunto e
Portaria n.º 264/2010, DR n.º 86, Série I, de 4 de Maio da Educação
Regulamento do Júri Nacional de
n.º 90, Série I, de 10 de Maio Assembleia da República
Ministério da Educação

Aplica as normas de avaliação definidas pela Portaria n.º 691/2009, de 25
de Junho, aos alunos que concluam os
cursos básicos do ensino artístico especializado nas áreas da música e da
dança, a partir do ano lectivo 20092010.

Acórdão n.º 154/2010, DR
n.º 89, Série II, de 7 de Maio
Tribunal Constitucional

Não declara a inconstitucionalidade
das normas constantes dos artigos 10º,
20º, 21º, nº1, 8º, n.º 4 e 109º, n.º 1 a
4, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabelece os regimes de
vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem
funções públicas.
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Recomenda a integração excepcional dos docentes contratados com mais

exames e regulamento dos exames dos
ensinos básico e secundário.

FALTAS
Despacho Conjunto nºA-179/89-XI de
22.09
Faltas por doenças incapacitantes ou
prolongadas
Decreto-lei nº100/99 de 31.03
Regime de férias, faltas e licenças na Administração Pública
Lei nº117/99 de 11.08
Primeira alteração ao D.L.nº100/99 de
31.03
Decreto-Lei nº15/07 de 19.01
Estatuto da Carreira Docente
Decreto-Lei nº181/07 de 09.05
Regime sobre a justificação das faltas

por doença e respectivos meios de prova
aplicável aos funcionários e agentes da
Administração Pública
Portaria nº345/08 de 30.04
Estabelece as condições em que podem
ser concedidas dispensas para formação
ao pessoal docente
Lei nº7/09 de 12.02
Código do Trabalho
Lei nº 59/08 de 11.09
Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Lei nº 98/2009 de 04.09
Regime jurídico dos acidentes em trabalho e doenças profissionais

editorial

editorial
Congresso

Unidade
Acção
Futuro
Defesa dos professores

Realizado dias 23 e 24 de Abril, o 10.º Congresso Nacional dos Professores aprovou as linha
orientadoras da acção da FENPROF para o próximo triénio. A forte contestação à política
educativa dos Governos de José Sócrates marcou a maioria das intervenções dos delegados
ao Congresso. As grandes lutas que temos vindo a travar mereceram várias referências
de muitos delegados, nomeadamente a luta em torno da avaliação de desempenho, da
gestão e dos horários de trabalho.
Foi um congresso virado para o futuro, mas que não descurou a análise do passado; que
procurou, nos documentos aprovados, defender uma Escola Pública mais valorizada e
que trabalhe para o sucesso educativo e que respeite os direitos dos seus trabalhadores.

Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS



O 10.º Congresso decorreu em clima de grande unidade, consubstanciada na apresentação de uma única lista para os órgãos da FENPROF, subscrita por todos os sindicatos.
Esta unidade contrariou as expectativas que as forças contrárias ao sindicalismo tinham
relativamente ao Congresso. Certamente esperavam a abertura de brechas que minasse
a luta dos professores em torno da suas reivindicações; gorando estas expectativas, os
professores presentes voltaram a reafirmar todos os grandes objectivos por que têm lutado.
Tudo nos aproxima da luta que vai ser travada dia 29 de Maio: os sacrifícios (que deixaram
de ser pedidos e que agora já são impostos) para resolver a crise que outros provocaram;
a degradação das condições de trabalho; o aumento do desemprego dos professores. Da
mesma forma que também nos aproxima dos outros sectores da Administração Pública e
do sector privado os crescentes benefícios que o Governo, agora com o apoio do PSD, dá
às grandes empresas.
As medidas recentemente impostas pelo PS e pelo PSD são mais gravosas do que o
anunciado: a redução efectiva dos salários é feita pelo aumento dos imposto e pela diminuição dos benefícios; como também contribuirá para uma redução efectiva do dinheiro
disponível a provável cedência do Governo à exigência do PSD em diminuir as despesas
com a Educação e com a Saúde.
Ao contrário do anunciado, esta política não trará mais desenvolvimento, mas mais
desemprego, mais retracção, mais miséria.
E como não podemos ficar indiferentes a esta situação, estaremos na Manifestação
Nacional de 29 de Maio, juntamente com os outros trabalhadores; porque, tal como
eles, também nós seremos afectados por esta política.
Como prometemos no final do congresso, a FENPROF tem que continuar a incomodar. E
cada vez tem que incomodar mais.
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Concentração da FENPROF
junto à residência oficial do PM
para exigir que avaliação saia dos concursos

Uma delegação da FENPROF dirigida por Mário Nogueira entregou
ao fim da manhã de 3 de Maio,
a um assessor do Primeiro Ministro, um documento em que a
FENPROF sintetiza as razões por
que se contesta a consideração
da avaliação de desempenho no
concurso de docentes que decorre. A iniciativa teve lugar no
primeiro dia da “fase de aperfeiçoamento” de candidaturas.

Na altura, decorreu uma concentração de
delegados, dirigentes e activistas sindicais
da FENPROF, junto à Residência Oficial do
Primeiro Ministro para exigir, uma vez mais,
a eliminação da avaliação para efeitos de
concurso, tendo em conta “as graves injustiças, irregularidades e ilegalidades que a
mesma causaria.”
Entretanto, recorde-se, o ME já foi citado
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por todos os tribunais em que a FENPROF
interpôs acções. Assim, foram dados os
seguintes prazos ao ME para que conteste
as acções: Porto – 7 dias; Coimbra – 7 dias;
Lisboa – 5 dias e Beja – 1 dia. Ainda no dia 3
de Maio (segunda-feira), e a este propósito,
a FENPROF apresentará queixa junto da
Procuradoria-Geral da República.

Consequências muito negativas
na ordenação dos candidatos ao
emprego público docente
Com esta acção em S. Bento, pretende-se
que a Presidência do Conselho de Ministros
seja sensibilizada para um problema que, a
não ser resolvido, terá consequências muito
negativas na ordenação dos candidatos ao
emprego público docente.
“Avaliação na graduação só gera confusão” e “Um concurso coerente tem de
ser transparente” foram duas das palavras
de ordem ouvidas nesta concentração.
Enquanto a delegação sindical entregava

o documento nos serviços de assessoria do
PM, na rua realizava-se uma tômbola com a
qual os professores presentes caricaturaram
um “concurso” de colocações tipo “roda da
sorte” , que infelizmente se aproxima dos
objectivos que reinam na 5 de Outubro...
Além de fazer o ponto da situação desta
matéria, o Secretário Geral da FENPROF
voltou a lembrar a necessidade de um Ministério da Educação com competências e capacidades para negociar e governar, alertou
para os “novos PECs” que o Governo pode
estar a preparar neste momento e realçou
o papel do esclarecimento, da mobilização,
da unidade e da luta dos educadores e dos
professores, dos trabalhadores da Administração Pública e de todos os trabalhadores
em geral para fazer face, a tempo e horas,
às ofensivas que estão na forja contra os direitos no mundo do trabalho. Neste sentido,
deixou um vibrante apelo à participação na
grande manifestação nacional que decorrerá
em Lisboa, a 29 de Maio.
JPO

lutas

lutas

Novo pacote do governo,
com o apoio do PSD, agrava programa
de estabilidade e crescimento
Plenário Nacional de Sindicatos em Lisboa
a 15 de Maio de 2010
Cada vez é mais evidente que não temos
uma efectiva governação política do país,
mas sim a gestão Sócrates/Passos Coelho
subordinada às orientações e decisões dos
especuladores financeiros (os primeiros responsáveis da crise) e aos interesses do grande
capital, cumprindo as políticas neoliberais
dos mandantes da União Europeia.

Existem e exigem-se
políticas alternativas
Por isso a CGTP-IN no plenário do passado
dia 15 de Maio em Lisboa, apresentou um
conjunto de propostas indispensáveis para a
recuperação económica e desenvolvimento
do país, para o reequilíbrio das contas públicas pela via do aumento das receitas e
da redução das despesas públicas. Exigimos
a abolição das medidas fortemente penalizadoras dos desempregados, dos trabalhadores e dos reformados e a adopção de
políticas alternativas justas e mobilizadoras
da sociedade.
Vamos fazer uma Grande Manifestação
Nacional, no próximo dia 29 de Maio, em
Lisboa.
Uma grande manifestação de indignação, de confiança no futuro, de exigência
de mudança.

Extracto da Resolução
Pacote Sócrates/Passos Coelho
O Governo anunciou a 13 de Maio um novo
injusto e inaceitável pacote de “medidas
de austeridade”. O elemento essencial é o
aumento dos impostos sobre o rendimento
(com apropriação de parte do salário dos
trabalhadores e das pensões) e sobre o
consumo. O pacote inclui, em particular, o
agravamento generalizado do IRS; a elevação
do IVA para todos os produtos; o congelamento de admissões na Administração Pública;
reduções das indemnizações compensatórias
às empresas de capitais públicas; cortes nas
transferências para as autarquias locais.

Este pacote é o resultado de mais um
acordo celebrado entre o Governo e o
PSD. O mesmo já antes acontecera com as
medidas incluídas no Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013 (PEC) para
“acalmar os mercados”. Na prática, está a
ser desenvolvida uma governação económica
cujos rostos e principais intérpretes são o
Primeiro-Ministro e o Presidente do PSD (que
não tem mandato de governação), à margem
dos partidos políticos e da Assembleia da
República, num atropelo de regras básicas
do funcionamento democrático.
Cada vez é mais evidente que não temos
uma efectiva governação política do país,
mas sim a gestão Sócrates/Passos Coelho
subordinada às orientações e decisões dos
especuladores financeiros (os primeiros responsáveis da crise) e aos interesses do grande
capital, cumprindo as políticas neoliberais
dos mandantes da União Europeia.

Sucessivos pacotes de medidas
injustas e violentas para
os trabalhadores
A consequência mais relevante deste pacote – a ser executado – é a quebra do nível
de vida da generalidade da população. A
generalidade dos trabalhadores vê o seu poder de compra atacado por via do aumento
dos impostos pagos em sede de IRS (+ 1% a +
1,5%) e de impostos pagos quando adquirem
bens de consumo (+ 1% no IVA). Uma parte

significativa destes trabalhadores ou não
tem aumentos salariais, como acontece
na Administração Pública, em sectores do
privado e no geral, e, empresas do Sector
Empresarial do Estado, ou tem actualizações
salariais muito reduzidas.
Este pacote não pode ser visto isoladamente pois as suas medidas gravosas
acrescem às que estão inscritas no OE e no
PEC aprovado em Março. O PEC é profundamente injusto. Prevê, entre outras medidas,
o congelamento (redução efectiva) ou forte
moderação dos salários; introduz cortes nas
despesas sociais, incluindo as prestações sociais não contributivas; contém um programa
de privatizações com vista a quase liquidar o
que resta do Sector Empresarial do Estado;
agrava a tributação sobre o trabalho.
Num contexto de agravamento do desemprego e da existência de uma franja
significativa de desempregados que não são
cobertos pelas prestações de desemprego
(mais de 200 mil desempregados em Março),
o Governo já aprovou em Conselho de Ministros normas restritivas sobre o subsídio
de desemprego que, na prática, reduzem
o seu valor – ao ser criado um novo limite
máximo (75% do salário líquido) – e visam
obrigar os desempregados a aceitar empregos a qualquer preço. Os impactos destas
medidas induzem uma redução generalizada
dos salários.
O Governo aprovou também medidas
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restritivas sobre o rendimento social de
inserção que, a pretexto de abusos existentes, poderão reforçar o carácter estigmatizante de apoios e prestações destinadas a
combater a pobreza e a exclusão social.,
precisamente no ano em que a U.E. elegeu
2010 como ano de combate à pobreza.
O actual pacote conduz a novas penalizações: ao reduzir o salário líquido, devido ao
aumento do IRS, vai representar um novo
corte no subsídio de desemprego; elimina
medidas de apoio anti-crise.

Profunda injustiça
na repartição dos sacrifícios
É falsa a afirmação do Governo de que os
sacrifícios exigidos à população são repartidos de uma “forma justa”. Sustenta essa
afirmação no facto de o pacote também

incluir algum aumento do IRC para as grandes
empresas e a banca, o aumento da taxa liberatória do IRS aplicável a depósitos a prazo
e a dividendos, pequenos cortes salariais a
políticos, gestores e líderes de entidades
reguladoras. Porém, algumas destas medidas
são simbólicas como reconheceu expressamente o Primeiro-Ministro em relação a estes
cortes salariais e outras, como no caso da
tributação das mais-valias, que têm efeitos
limitados pelo facto de deixarem de fora as
sociedades gestoras de participações sociais
e os fundos de investimento. Quanto ao
aumento do imposto sobre os lucros, o seu
impacto será também reduzido, designadamente, pelo facto de apenas abranger as
empresas com lucros tributáveis superiores
a 2 milhões de euros.
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O emprego é mais
uma vez sacrificado

Nem o PEC nem este novo pacote adicional
se preocupam com o emprego. O PrimeiroMinistro, na Conferência de Imprensas de
13 de Maio, não usou sequer a palavra
emprego. É como se não houvesse uma crise
de emprego e a taxa de desemprego oficial
não estivesse já acima dos 10%.
A preocupação não é a adopção de políticas económicas que criem emprego nem a
melhoria da cobertura dos desempregados
pela protecção social nem o combate às
desigualdades e á pobreza. As prioridades do
Primeiro-Ministro e do líder do PSD centramse em servir os interesses do grande capital
internacional e nacional e na manutenção
no poder (político e económico) daqueles
que há décadas nos desgovernam e cada vez

mais nos exploram.
Que governação é esta que abandona o
primeiro e mais grave problema da sociedade portuguesa? Onde está o tão propalado
interesse nacional?

Existem e exigem-se
políticas alternativas
A CGTP-IN reconhece o significado das dificuldades que os desequilíbrios das finanças
públicas e do endividamento externo podem
causar ao Estado, às empresas e às famílias,
em particular, no que respeita ao agravamento das condições e do próprio acesso ao
crédito. Por isso a CGTP-IN apresentou um
conjunto de propostas indispensáveis para
a recuperação económica e desenvolvimento
do país, para o reequilíbrio das contas pú-

blicas pela via do aumento das receitas e da
redução das despesas públicas.
É indispensável continuar a exigir a alteração aos critérios do PEC e o alargamento
do prazo de redução do défice público para
além de 2013, de forma a não ser posto em
causa o crescimento e o desenvolvimento,
e a evitar que o povo seja submetido a sacrifícios desnecessários.
É possível e indispensável dinamizar o
sector produtivo, fazer a reindustrialização
do país e dar combate firme à economia
paralela, à corrupção e à ilegalidade.
É preciso o crescimento dos salários e das
pensões, para estimular a economia nacional
interna, para promover o emprego e dar
combate às políticas geradoras da pobreza.
É imperiosa uma resposta adequada às prioridades sociais, principalmente ao flagelo do
desemprego, reforçando a protecção social.
É necessário o acesso universal aos serviços
públicos e a sua melhoria.
É indispensável a melhoria da qualificação,
incentivando a formação profissional e a investigação, num contexto geral de afirmação
da qualidade de emprego.
É possível e necessário cortar desperdícios
e gastos desnecessários.
É imperioso alargar a tributação das mais
valias às SPGS e aos Fundos de Investimento. Suspender os benefícios fiscais em IRS,
tributar os dividendos de capital em 30%, e
tributar as grandes fortunas.
É possível e necessário aumentar as receitas do Estado, fazendo pagar quem não paga
impostos, o que exige o combate à fraude e
evasão fiscal e contributiva e a eliminação
de benefícios fiscais socialmente injustos.
É preciso pôr fim aos offshores, implementar medidas de taxação fiscal sobre as transacções financeiras internacionais, regular
seriamente o sistema financeiro e acelerar
radicais mudanças no seu funcionamento.
Vamos fazer uma Grande Manifestação
Nacional, no próximo dia 29 de Maio, em
Lisboa, construindo um momento alto da
contestação a estas políticas injustas e violentas, exigindo um novo rumo para Portugal
que coloque os trabalhadores e o povo no
centro das prioridades da política económica e de toda a acção política necessária ao
desenvolvimento do país.
O futuro exige-nos o alargamento da
base de mobilização, a intensificação e
ampliação da luta.
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ENTREVISTA A MÁRIO DAVID SOARES

“Na medida em que soubermos identificar os problemas
dos jovens professores e agirmos para a sua resolução,
mais identificados eles ficarão com as propostas sindicais”
“Deixo de ser dirigente da FENPROF mas mantenho toda a minha disponibilidade para continuar a servir os professores sempre e quando
solicitado”.
Vinte e oito anos depois, Mário David Soares
Intervir – O caminho é o futuro. Mas, para
quem trabalhou durante quase trinta anos
como dirigente sindical, a pergunta é inevitável: valeu a pena?
Mário David Soares (MDS) – Valeu a pena,
mais que não fosse, porque é a minha vida…
Fundador e coordenador do meu sindicato
aos 30 anos, fundador e secretário nacional
da FENPROF aos 31, seria renegar uma vida
se dissesse que não tinha valido a pena.
Valeu a pena por tudo, mesmo por aquilo
que a pouca distância do tempo vivido nos
faz parecer ter sido menos positivo. Disse e
mantenho que foi no sindicalismo que aprendi quase tudo e foi neste espaço que cresci
enquanto pessoa. O meu contributo na luta
dos professores tem que ser reduzido a isso
mesmo: um contributo entre tantos outros.
Mas esse contributo é a minha vida.
Intervir - Foste um dos dirigentes sindicais
que se empenhou de alma e coração no
processo que conduziria à entrada dos
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termina, com uma expressiva intervenção no
10º Congresso da FENPROF, a sua actividade
como dirigente sindical dos Professores. A reportagem da “Intervir” foi ao encontro deste
homem do Norte.

Sindicatos de Professores, membros da
FENPROF, na grande central unitária dos
trabalhadores portugueses. Que balanço
fazes da adesão dos SPs à CGTP-IN? Que
significado tem essa presença no momento
que vivemos hoje?
MDS – A CGTP-IN é o espaço onde cabem
todos os contributos para que os trabalhadores possam ter uma vida digna e sejam
respeitados pelo valor do seu trabalho. Durante muito tempo, as organizações sindicais
de professores representadas na FENPROF
trabalharam lado a lado com a CGTP-IN, mas
não tinham uma intervenção estruturada, o
que dificultava a compreensão mútua dos
problemas de uns e outros e impedia que a
força organizativa da FENPROF se repercutisse na luta mais geral dos trabalhadores portuguesas. Tenho orgulho que o meu sindicato
tivesse sido o primeiro a iniciar esta discussão
(embora não tivesse sido o primeiro a entrar
por razões de natureza burocrática) e com
isso tenha arrastado os outros sindicatos para

o debate em torno da adesão à CGTP. Hoje
todos os sindicatos da FENPROF (a excepção
é o Sindicato dos Professores no Estrangeiro
por razões que se compreendem) são membros de pleno direito da CGTP-IN através
de processos referendários antecedidos de
debate com todos os professores. E em todos
os referendos os resultados (votos favoráveis
entre os 75 e os 90%) demonstraram que os
professores estavam não só preparados, mas
que desejavam que isso acontecesse.
Intervir – Os professores desde cedo
compreenderam que a sua luta específica
faz parte da luta geral dos trabalhadores
portugueses…
MDS – Sem dúvida. Os professores tinham
adquirido a consciência que a luta específica em torno dos seus problemas concretos
ganharia mais força e consistência se integrada na luta mais geral dos trabalhadores
portugueses, como também sabiam que o
enfraquecimento dos direitos dos traba-
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lhadores inevitavelmente reflectir-se-ia no
enfraquecimento dos seus próprios direitos.
E se esta consciência era clara na altura da
adesão dos SP’s à CGTP, ela hoje é aguda
face ao ataque desenfreado aos direitos de
quem trabalha. Tal como todos os outros
trabalhadores, os professores são vítimas
de desemprego, de precariedade, de más
condições de trabalho, de baixos salários
(em particular nas camadas mais jovens) de
alterações às condições da aposentação, etc.
etc. E neste combate ninguém conseguirá
uma vitória se estiver isolado.
Intervir - Viveste, como representante
sindical, uma experiência internacional
que certamente ampliou as tuas vivências
e o teu conhecimento da importância da
acção convergente dos trabalhadores, nomeadamente ao nível da Europa. Fala-nos
um pouco disso...
MDS – Eu não digo só da Europa, mas de
todo o Mundo. Na verdade, tive a sorte de,
enquanto representante da FENPROF, participar em vários fóruns internacionais seja
a nível europeu, seja a nível mundial. Por
exemplo, fiz parte da delegação da FENPROF
(composta pelo então Secretário-Geral, António Teodoro, pela Isabel Brites, na altura
responsável pelas relações internacionais e
por mim mesmo) que em 1992 participou
na fundação da Internacional da Educação
(IE). E nessa altura tive a prova provada da
importância da luta global quando a FENPROF, composta por apenas três elementos,
conseguiu impor a aprovação de uma moção
a favor da independência de Timor Leste

Mário David Soares: uma vida dedicada ao sindicalismo e à luta dos professores e educadores

“Dar maior
protagonismo
às mulheres que são a
maioria na nossa
profissão e confiar nos
jovens professores
dando-lhes maiores
responsabilidades na
direcção sindical, são
desafios que precisamos
de vencer”

apesar do boicote da delegação da indonésia que estava composta por 45 elementos.
Compreendi, nesse momento, a importância
do trabalho internacional, mas também da
sua exigência.
No trabalho internacional temos que ser
muito coerentes e persistentes porque nos
confrontamos com outras realidades políticas, sociais e sindicais e onde, não raras
vezes, se manifestam visões contraditórias
dos problemas e das soluções. Mas não existe
alternativa nesta Europa a que pertencemos
e neste mundo globalizado em que vivemos
se queremos ter uma palavra e, sobretudo,
se queremos combater políticas que são decididas em instâncias que há muito deixaram
de ser nacionais.
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“Foi no sindicalismo que aprendi quase tudo e foi neste espaço que cresci enquanto pessoa”

Intervir – As lutas e as preocupações dos
trabalhadores ultrapassam fronteiras…
MDS - Sempre ouvimos dizer que o dinheiro não tem cor nem fronteiras. Como
poderemos ser nós, os trabalhadores, a
colocar barreiras quando nos unem questões
tão importantes como sejam a defesa de
emprego com qualidade, a luta contra o
desemprego e a precariedade, a defesa de
serviços públicos que garantam o direito ao
acesso a todas as camadas da população,
o direito a uma distribuição equitativa da
riqueza produzida, a garantia a uma velhice
digna e tranquila, etc. etc.. É claro que o
trabalho internacional só tem sentido se for
transformador, pelo que se exige que os dirigentes que actuam no plano internacional

12 . Intervir

não se convertam em funcionários burocráticos e estejam sempre vigilantes à realidade
nacional e internacional que os cerca, que
estejam sempre em contacto com a luta
e a acção dos trabalhadores, que sejam
porta-vozes permanentes das aspirações
mais profundas daqueles que representam.
Tenho consciência de que o trabalho internacional é um terreno escorregadio, mas posso
assegurar, pela minha experiência e pelo que
conheço do trabalho de outros, camaradas
sejam da FENPROF sejam da CGTP-IN, que
a nossa actuação tem sido sempre correcta.
Intervir - Outra experiência destacada
na tua vida sindical foi o mandato como

“Tal como todos os
outros trabalhadores,
os professores são vítimas de desemprego,
de precariedade, de
más condições de trabalho, de baixos salários (em particular nas
camadas mais jovens)
de alterações às condições da aposentação,
etc. etc. E neste combate ninguém conseguirá uma vitória se
estiver isolado”.

presidente do Conselho Nacional da FENPROF, órgão máximo da Federação entre
Congressos. Partilha connosco três ou
quatro apontamentos mais expressivos
desse teu trabalho.
MDS – Foi uma experiência rica e muito
gratificante. Com muitos momentos de
alegria e entusiasmo e também alguma
dor. E começo pela dor porque gostaria de
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homenagear alguns dos meus camaradas de
muitos anos: o falecimento de três dos nossos
melhores. Nomeio-os pela ordem do seu desaparecimento – José Costa, Adriano Teixeira
de Sousa e Nuno Rilo. Guardo, para mim, as
emoções pessoais mais profundas, mas quero
testemunhar a dedicação, o empenhamento,
o saber e competência de todos eles. Do lado
das alegrias não posso deixar de referir que
o meu mandato ficará para sempre ligado às
maiores e fantásticas lutas dos professores
portugueses. E, sem falsas modéstias nem
vaidades excessivas, ter contribuído, a meu
modo e com total discrição, para a unidade
da FENPROF que, para mim, constituiu sempre um objectivo maior.
Intervir - Queres deixar uma mensagem
ao João Cunha Serra, que na sequência
do 10º Congresso desempenha agora essa
responsabilidade?
MDS – Conheço o João Cunha e Serra há
mais de 20 anos. Sei das suas qualidades
humanas e da sua dedicação ao sindicalismo
e ao fazer votos para que tenha sucesso nas
funções que agora assume é, apenas, um
modo de dizer de que isso vai mesmo acontecer. Guardo na memória algumas palavras
que me disse na altura em que deixei as
funções de Presidente do Conselho Nacional
porque sei que foram sinceras. E quero que
ele saiba que é para mim motivo de orgulho
que seja ele a substituir-me.
Intervir - O 10º Congresso da FENPROF e a
conferência internacional que o precedeu
foram momentos salientes da actividade da

Federação. O que é que destacas do grande
encontro de Montemor-o-Novo?
MDS – A força, a combatividade e a confiança dos professores portugueses expressas
nos delegados e nos dirigentes presentes. Um
congresso que esteve sempre na sua máxima
força, que aguentou a pé firme até ao fim,
mesmo quando esse fim significou nove horas
da noite, que cantou, abraçado, “queremos
dar um rosto ao futuro”

Intervir - Na tua intervenção, na tribuna do
10º Congresso, afirmaste que, no combate
sindical, “continua a faltar muito caminho”. Queres pormenorizar?
MDS – Referi-me ao “muito caminho que
falta” na sequência da enumeração do muito
que já tínhamos conseguido. Às vezes no
afã da luta presente esquecemos que luta
anterior teve resultados o que dá sentido
à expressão de que lutar vale a pena. Mas
todo aquele que se compraz no que já fez
não terá futuro. Por isso falta e sempre
faltará muito caminho. Ou como disse, de
forma feliz, o Mário Nogueira: “saudades
só do futuro” ou seja do caminho que falta.
Mas concretizei esse caminho em quatro as-

pectos: reconhecermo-nos ainda mais como
trabalhadores que, por exercerem funções
específicas, não deixam de o ser na plenitude
da palavra; unirmo-nos ainda mais aos outros
trabalhadores da Administração Pública;
reforçarmos a nossa acção em conjunto
com todos os trabalhadores portugueses;
lutarmos contra uma política que visa colocar
os trabalhadores como apêndices marginais
do sistema.
Mas queria acrescentar dois outros desafios
que precisamos vencer: dar maior protagonismo às mulheres que são a maioria na nossa
profissão e confiar nos jovens professores
dando-lhes maiores responsabilidades na
direcção sindical.
Intervir - “Deixo de ser dirigente da
FENPROF, mas continuo na luta porque
para ela estamos todos convocados”. São
palavras tuas em Montemor-o-Novo. Como
é que os sindicatos devem fazer passar
essa mensagem, nomeadamente junto dos
mais jovens?
MDS – Não há fórmulas mágicas nem eu tenho a pretensão de dar conselhos a ninguém.
Mas atrevia-me a dizer que na medida em
que soubermos identificar os problemas dos
jovens professores e agirmos para a sua resolução, mais identificados eles ficarão com as
propostas sindicais. E também na medida em
que confiarmos mais nos jovens e lhes dermos maiores responsabilidades de direcção
nos nossos sindicatos mais responsabilizados
eles se sentirão para mobilizarem outros jovens e para continuarem o trabalho daqueles
que vão ficando menos jovens.
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INTERVENÇÃO DE MÁRIO DAVID SOARES NO 10º CONGRESSO DA FENPROF
Termino com este acto 28 anos como dirigente
sindical dos professores.
Termino, não porque esteja desiludido ou
cansado – um combatente pela liberdade, pela

Nacional dos Professores que fundou a Federação

gera novas dinâmicas que colocam em causa

Nacional dos Professores – a nossa FENPROF.

permanente a razão encontrada.

Destes 28 anos retirei três ensinamentos fundamentais:

Caras e Caros Camaradas
Muito caminho foi percorrido e no afã da luta

justiça, pela igualdade nunca pode dizer que está

O primeiro é o de que só pode ser dirigente

pela satisfação das nossas reivindicações de hoje

desiludido ou cansado – mas porque as circunstân-

sindical quem, convictamente, acreditar que a

não podemos esquecer aquilo que foram vitórias

cias da vida e a dinâmica dos movimentos sociais

transformação da sociedade exige luta, sacrifício

maiores dos professores
• a dignificação dos professores do ensino pri-

assim o exigem.
Foram 28 anos de luta onde aprendi quase tudo

mário que no 25 de Abril de 1974 estavam

o que sei e que me ajudaram a ser o homem que

posicionados na metade inferior da tabela da

sou. Mas gostava de enquadrar estes 28 anos com

função pública e hoje se encontram no topo da

algumas datas que considero relevantes.

carreira docente;

A primeira situa-se em Outubro de 1972, ano em

• a valorização das e dos educadoras(es) de in-

que comecei a minha actividade como professor

fância que estavam remetidos para uma função

na então Escola Preparatória Bento Carqueja, em

quase assistencialista e que hoje integram o

Oliveira de Azeméis. Depois, em 1973, quando

sistema educativo com uma formação cintífica

assumi o meu primeiro acto cívico ao assinar a

e pedagógica de elevado nível;

petição do Grupo de Estudos do Pessoal Docente

e muita persistência e que o seu esforço deve ser

• a dignificação de docentes marginalizados pelo

reivindicando o direito ao pagamento das férias

sempre direccionado em função dos interesses e

sistema como eram os casos das ex-regentes,

para os professores provisórios que, nessa altura,

dos direitos daqueles que representa, pois são es-

dos mestres, dos professores de trabalhos

eram 80% dos docentes dos ensinos preparatório

ses que justificam a nossa condição de dirigente.

manuais e oficinais, dos de educação visual e

e secundário. O 25 de Abril de 1974, essa tor-

O segundo é o de que, por mais brilhante que

física, da telescola e tantos outros cuja luta

rente de liberdade, euforia e de transformação

seja a capacidade individual de um dirigente, ela

que desaguou nesse 1º de Maio que proclamou

só tem sentido e ganha força se estiver integrada

• a consagração de uma carreira única para to-

o direito do povo português à paz, ao pão, a

na expressão colectiva. É o contributo de cada

dos os docentes do ensino não superior com a

saúde, à habitação, à educação. O 25 de Abril

um e a capacidade de integrar o de todos que dá

equiparação aos técnicos superiores da função

que nos deu o direito ao exercício da actividade

força ao colectivo e faz sentir que todos somos

sindical e que permitiu a criação dos Sindicatos

necessário e ninguém indispensável.

nem sempre foi bem compreendida;

pública;
• a publicação dos estatutos das carreiras docen-

de Professores. E foi logo em Maio que, na minha

O terceiro é o de que o confronto democrático,

escola, fui eleito, em simultâneo, para o Conselho

no respeito pelas opiniões e opções de cada um,

de Gestão da escola e como delegado sindical. Em

é o fermento que faz crescer as organizações.

Novembro de 1982 tenho o orgulho de, a par de

Citando a ideia de um dos grandes intelectuais

outros camaradas, ter ajudado a criar o Sindicato

portugueses – o Prof. Óscar Lopes – não existe uma

dos Professores do Norte – o meu sindicato e em

razão pois esta é o ponto de encontro de muitas

• a dignificação e valorização das pensões de

Abril de 1983 ter participado no 1º Congresso

razões que ao confluírem para um mesmo ponto

reforma mais degradadas e tantas outras que
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tes do ensino superior;
• a consagração da licenciatura como grau de
exigência para todos os docentes;
• a consagração da formação contínua como um
dever, mas também como um direito;
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não cabem nestas breves palavras.

tados antes de 1989, poucos acreditavam no

contra uma política que visa colocar os traba-

E conseguimos isto tudo porque soubemos

êxito da nossa luta – ao fim de alguns anos de

lhadores como apêndices marginais do sistema,

construir um movimento sindical forte, coeso

luta porfiada conseguimos que a Assembleia da

que podem ser tão descartáveis como qualquer

e ligado aos professores e às escolas. Um

República legislasse com base na nossa razão

bem de consumo ou, às vezes, nem como bem de

movimento sindical que soube interpretar os

• quando parecia que ninguém conseguiria dobrar

consumo mas apenas como papel de embrulho.

anseios, que soube apresentar propostas, que

a teimosia do governo em impor uma carreira

E para que esta luta seja coroada de êxito temos

as soube discutir com a classe e que, quando

por níveis e uma avaliação de desempenho

que ter um movimento sindical forte, activo,

necessário, a mobilizou para a acção e para a

vergonhosa, os 100.000 e os 120.000 professores

reivindicativo, ligado aos trabalhadores e aos

luta.

na rua conseguiram-no.

seus locais de trabalho.

Recordo-me de alguns momentos paradigmáti-

E em todos estes combates, às vezes sozinha,

E neste combate continuarei, enquanto cida-

estava a nossa Federação, estavam os nossos

dão, enquanto professor e enquanto dirigente da

sindicatos, estavam os nossos dirigentes.

nossa central, a CGTP.

cos desta nossa capacidade
• em 1989, durante a discussão do novo estatuto
remuneratório dos professores, o governo dizia

Camaradas e Amigos

que nunca cederia na reivindicação de manter a

Continua a faltar muito caminho.

nho toda a minha disponibilidade para continuar

paridade dos professores, na entrada e no topo,

Precisamos de nos reconhecermos ainda mais

a servir os professores sempre e quando for

com os quadros superiores da função pública – e

como trabalhadores que, por exercerem funções

a paridade continua

específicas, não deixam de o ser na plenitude

• em 1990, quando só a FENPROF era contra a
prova de candidatura, a convicção de muita
gente era a de que esta seria um realidade
imutável – a prova de candidatura foi abolida
• quando iniciámos a luta pela revalorização das
pensões degradadas dos professores aposen-

da palavra.
Precisamos de nos unir ainda mais aos outros
trabalhadores da Administração Pública.
Precisamos de reforçar a nossa acção em conjunto com todos os trabalhadores portugueses.
E precisamos de lutar com todas as nossas forças

Deixo de ser dirigente da FENPROF mas mante-

solicitado.
Deixo de ser dirigente da FENPROF, mas continuo na luta porque para ela estamos todos
convocados.
Aos dirigentes agora eleitos e, em particular ao
nosso Secretário-Geral, Mário Nogueira, desejo
que tenham os maiores sucessos na sua tarefa.
A todos vós um abraço de gratidão.

INTERVENÇÃO DE JOAQUIM PÁSCOA
Em nome do Sindicato dos Professores da Zona

A forma como a Fenprof conseguiu organizar a

grandes expectativas, em resultado do trabalho

Sul, anfitrião deste Congresso, devo dizer que

resistência aos ataques que diariamente, muitas

realizado; expectativas às quais, seguramente,

é com grande alegria que recebemos na nossa

vezes em nome de interesses ditos superiores,

iremos responder. Os professores estão habitu-

área sindical tantos amigos e companheiros,

eram desferidos contra os professores e as suas

ados a analisar, a reflectir, a propor e a decidir.

na etapa final de um período complicado e

organizações sindicais granjeou-nos o respeito e

As propostas concretas que já começámos a

simultaneamente rico da nossa vida sindical.

a consideração de muitos dos que nos atacavam.

discutir nas escolas, mesmo com as dificuldades

Desenvolvemos inúmeras lutas; vencemos

Mas o caminho, como se costuma dizer, faz-se

criadas pela anterior equipa ministerial e que

muitas resistências; tivemos algumas vitórias

caminhando; e nesta caminhada, que começá-

esta ainda não erradicou, irão ser aperfeiçoadas

e, no balanço final, podemos dizer que valeu

mos com bem poucos, chegámos com milhares.

e posteriormente devolvidas às escolas e aos

a pena.

Iremos iniciar o nosso 10.º Congresso com

professores, para aplicação.
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Procurámos e espero que tenhamos consegui-

congresso;
• às Câmaras Municipais de Arraiolos e Vendas

do, proporcionar a todos as melhores condições
de trabalho e alojamento.

Novas pelo apoio logístico;

Agradecemos a colaboração de

Estou certo, como já disse, que no futuro

• o sr. Presidente da Câmara Municipal de

próximo conseguiremos resolver os problemas

Montemor-o-Novo, a quem agradeço, desde

com que hoje nos deparamos e que o lema do

já, toda a colaboração prestada para a reali-

Congresso espelha:

zação do congresso;

Dar valor aos professores

• a sr.ª Directora do Agrupamento de Escolas de

Melhor profissão

Montemor-o-Novo, pela disponibilidade que

Melhor escola pública

sempre demonstrou durante a preparação do

Melhor futuro

INTERVENÇÃO DE RUI SOUSA
O prolongamento da escolaridade obrigatória
até aos 12 anos é uma questão muito bem tratada
no Plano de Acção que agora discutimos.

ou cria os instrumentos para a construção de

cional de Educação, expressos no seu parecer nº 3

uma outra.

de 2009, em que criticava já no anterior governo,

Ao não querer perceber isto, mergulha-se numa

a pressa na publicação da lei, que “matava”

E é uma questão propositadamente deixada em

realidade virtual e ficcionada que foi, aliás, o

qualquer hipótese de reformulação do caótico 3º

aberto, enunciados que foram os pressupostos

que melhor caracterizou esta última legislatura.

ciclo; ouvir, dizia eu, pela voz da actual ministra,

Este “armadilhar”, à última hora, o Sistema

que a solução poderia passar pela criação de

Educativo, deixa a actual equipa do M.E. com

disciplinas semestrais, a fim de evitar que estes

mais um problema entre mãos.

alunos se dispersassem, ao longo do ano, por 14

necessários à sua discussão.
Essa discussão deveria, no entanto, ter sido
prévia à publicação da Lei nº 85/2009, como
também sempre defendemos. Aliás, o texto é

E é com inquietação que vemos esta nova

claro quando afirma ter sido a FENPROF a pri-

equipa, que parece tropeçar nos próprios pés, ou

meira organização a defender esse aumento de

ter alguém que lhe passa rasteiras sistemáticas, a

Ouvir, de imediato, o coro de vozes das Asso-

escolaridade obrigatória.

ser incapaz de levantar os olhos, resolver de vez

ciações Profissionais clamando contra a criação

as questões mais comezinhas que temos vivido

de disciplinas de “segunda”, como se fosse essa

e deitar mãos a essa tarefa: promover o debate

a questão principal, não augura, também, nada
de bom para qualquer debate ou solução.

Mas nunca defendemos que fosse feito desta
forma!

disciplinas e 16 avaliações diferenciadas (aliás,
mais uma “conquista” da anterior equipa).

Com o reformismo diletante a que nos habituou

necessário à prossecução dos objectivos preco-

ao longo de 4 anos, a dupla Lurdes Rodrigues/

nizados no aumento da escolaridade obrigatória.

Ninguém parece, assim, interessado em fazer

Valter Lemos, apoiada na maioria socretina, fez

Ouvir uma Ministra afirmar que espera que o

uma verdadeira discussão sobre as questões

aprovar a dita lei, convencidos como sempre es-

desemprego actual ajude a que os jovens não

tiveram, que a realidade se altera com a simples

consigam trabalho aos 16 anos e assim se man-

publicação de mais e mais legislação…

tenham na escola até aos 18, não ajuda a ter

Mas não estamos no domínio das finanças!
Em Educação, uma lei confirma uma realidade
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esperança na qualidade desse debate.
Ouvir, depois dos “lamentos” do Conselho Na-

fundamentais da estrutura educativa.
Teremos de ser nós, a FENPROF e mais uma
vez…
Como dizemos no Plano de Acção, o prolongamento da escolaridade não pode ser, apenas,

em foco
destacável

tornar obrigatórios os três anos do E. Secundário,
tal qual está e ponto final.
Depois de lermos ainda uma alimária política
defender uma estrutura de 6+6 anos, “tal como
se faz lá fora”, entendemos que é necessário fixar
algumas posições de partida.

Sobre a necessidade de um Pré-Escolar obriga-

Mas terá de ser explicado aos pais e à população

tório, no ano prévio à entrada no 1º ciclo, como

em geral; e ainda a um governo que não percebe

factor decisivo da igualdade de oportunidades na

nada de crianças.

Escola Pública, a abordagem já foi feita.
No 1º Ciclo, o reformismo ignorante da dupla
Lurdes Rodrigues/ Valter Lemos voltou a semear

A resposta a estas iniciativas terá que passar
pelo reequacionar das questões básicas, ou seja,
e em primeiro lugar:

Cada país tem uma estrutura educativa própria,

o caos: as Actividades de Enriquecimento Cur-

- Quantas horas de efectiva leccionação, com

fruto de opções oportunamente tomadas, de

ricular, à medida que se vão consolidando, vão

aprendizagem efectiva, porque é disso que se

acordo com evoluções sociais específicas.

destruindo toda a lógica do currículo deste ciclo.

trata, pode uma criança entre os 6 e os 10 anos

Em Portugal, as razões sociais que levaram, a

suportar diariamente? Oito horas? Pensamos

seguir ao 25 de Abril, à criação do 3º ciclo unifi-

que não.

cado, não se extinguiram.

É evidente que as famílias agradecem que lhes

Aliás, a própria lógica das construções escolares

garantam a guarda dos seus filhos. Mas também

nos últimos 30 anos impõe, pragmaticamente,

que os eduquem, já agora. E a guarda até às

que se mantenha a lógica E. B. 2,3.

17h30, resolve o problema à esmagadora maioria

Essa lógica, poderia, isso sim, ser solidificada

das famílias? Verdadeiramente, não!

num só ciclo, eventualmente de 4 anos, elimi-

A resposta terá que passar, então, por separar

nando repetições de conteúdos e redefinindo

claramente o que é a actividade lectiva obriga-

os objectivos (e curricula) para esse ciclo, com

tória, necessária à formação e à consecução dos

um alteração mais profunda e abrangente da

objectivos educativos para este escalão etário e

estrutura disciplinar.

do qual o ME não pode alienar responsabilidades,

Ficaríamos então com uma estrutura de 4+4+4

do que é o apoio social às famílias, cada vez mais

anos, não admitindo vias profissionalizantes antes
desses primeiros 8 anos.

necessário, face à deterioração das condições
A legislação sobre contratação nas AEC’s, com a

de trabalho e da realidade das famílias. Este

Então sim, numa organização do Secundário

celebração de contratos de maior dimensão, está

apoio, sim, deverá ser da responsabilidade das

em 2+2, em que os primeiros 2 anos contendo já

a levar a que se equacione na generalidade das

autarquias, ajustado às necessidades específicas

troncos alternativos de diversos tipos, poderiam,

autarquias e já no próximo ano, a introdução de

da sua população, com actividades de tempos

ainda assim, ser leccionados nas actuais E. B. 2,3,

módulos de AEC’s até às 10.30h da manhã, dessa

livres e com recurso a outros técnicos que não

nomeadamente nos concelhos que não dispõem

hora até ao intervalo do almoço ou logo após este.

professores.

de Escolas Secundárias.

Em qualquer caso a componente dita lectiva,

Os conteúdos que integram as Actividades de

estender-se-ia, de forma mais ou menos irregular,

Enriquecimento Curricular e são, de facto, cur-

das 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde.

rículo, deverão integrar a componente lectiva

Os últimos dois anos contemplariam então percursos mais diversificados, inclusive em contexto
laboral, já que não se antevê qualquer alteração

A confusão, para as crianças, entre o seu

obrigatória, em condições de leccionação eficaz,

à idade legal para a entrada no mercado de

tempo de trabalhar, de brincar, ou de trabalhar

produzindo efeitos nas aprendizagens dos ciclos

trabalho.

assim, assim, e as consequências que traz, não

seguintes.

necessita, perante este auditório de grandes

Colegas:

explicações.

Não sei se, com a introdução destes conteúdos,

É claro que uma estrutura destas teria de ter
um bom suporte a montante.
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nomeadamente o inglês, as 25 horas chegam ou

possa leccionar duas turmas, na área do Portu-

sor usufruir da redução lectiva pela idade, como

se são necessárias 28 ou 29. Sei que 37 ou 38

guês, a que poderão ser acrescentadas horas de

qualquer professor de outros ciclos, permitiria

não podem ter.

Estudo do Meio, ou até de Inglês, se tiver forma-

enfrentar com muito mais sucesso, um conjunto

E isto remete-nos para a discussão do que são,

ção para isso? Que esse professor possa partilhar

de problemas colocados actualmente pelos pais

ou melhor, do que terão que ser, as EQUIPAS

essas turmas com outro professor, que leccione

e encarregados de educação, permitiria enfim,

EDUCATIVAS.

na área das Ciências e Matemática e, contando

discutir verdadeiramente e partilhar estratégias

ainda com outros professores das diferentes

e responsabilidades na educação dos seus alunos,

áreas, constituindo conselhos de turma.

com quem também os conhecesse?

E é imprescindível que nos entendamos sobre
este conceito.
Aqui, e como já estou a meter a foice em seara
alheia, só pergunto:
- Será mesmo impossível definir o número de

Que esse professor assuma a Direcção de uma

Levanta-se aqui uma última questão: pode

das turmas, com horas para o desempenho do

esta alteração ser feita em todas as escolas, no

cargo.

imediato e por decreto?

horas para o Português, que poderão até ser di-

Se tal fosse possível e concebível, esta partilha

Como dissemos no início, certamente que não,

ferentes em cada ano do 1º ciclo? Não sei quantas

permitiria até a existência de apoios educativos,

mas será o caminho: flexível, escola a escola,

são. O Valter Lemos também não sabia e disse,

com um segundo professor em sala, sem que

com professores verdadeiros, em torno de um

em Despacho, que eram oito. Ao que parece,

tal significasse um aumento da carga lectiva

mesmo projecto.

explicaram-lhe em Boston…

dos alunos.

- Será impossível conceber que um professor

Este fim da monodocência, permitiria ao profes-

Se não conseguirmos pensar nisto, pensamos
em quê?

INTERVENÇÃO DE AUGUSTO TAVEIRA
Há pouco mais de um mês, no Conselho Municipal

uma outra reunião, não do Conselho de Segurança,

presentes, que também tinham turmas de CEFs

de Segurança (em Faro), o Senhor Comandante

mas para um encontro temático da disciplina que

e de Profissionais, aproveitámos para desabafar

da GNR deu conta dos números da criminalidade

lecciono – Matemática –, na Direcção Regional de

relatando as nossas experiências.

participada. Uma verdadeira realidade virtual,

Educação do Algarve. As melhores escolas – assim

No meu caso, aproveitei para dar à Exma. Direc-

só sucesso! O Senhor Comandante não disse, mas

rezam os rankings – foram convidadas a dar teste-

ção Regional a “novidade” de que os meus/minhas

podia ter dito – até porque também devia estar

munho das boas práticas conducentes ao sucesso.

alunos/as se recusam pura e simplesmente a fazer

escrito na tabela em que se baseava – que em

Colegas, se não sabem, ficam a saber: há escolas

trabalhos, nem de casa nem dos outros; que é

2008 tinha havido uma só violação e em 2009

onde os alunos e respectivas famílias acham que

com bastante desgaste emocional e, como ontem

zero violações no Concelho… (Caras colegas,

também o seu esforço e empenhamento são

disse o Mário, algum desânimo, que passo uma boa

muito embora não me tenha sido encomendada

indispensáveis e até fazem os trabalhos de casa

parte do tempo a advertir que não são maneiras

nenhuma campanha turística a favor do ALLGARVE,

com gosto, … por muito que isso irrite os “papás

de se estar numa aula, a pedir para guardarem os

fiquem com a garantia de que o Concelho de Faro

Albinos”. Senti-me um autêntico extra-terrestre

telemóveis e para tirarem os phones dos ouvidos.

é seguro, violações, nicles!)

naquele encontro, confesso.

Após um mínimo de ambiente criado, torna-se

Mas por que é o Conselho de Segurança para
aqui chamado?
É que antes de anteontem fui convocado para
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Depois de ter caído no pecado da inveja relativa-

obviamente necessário pedir à maioria deles e

mente ao colega dos trabalhos de casa, já que se

delas para abrirem as mochilas. Mais resmungo

estava com a “mão na massa”, eu e outros colegas

menos resmungo, lá acabam por abrir… o que não

em foco
destacável

quer de todo dizer que depois tirem alguma coisa

surfadas na praia se for verão, é natural que a

lá de dentro. E quando tiram, o mais natural é

auto-estima não seja por aí além. A “frontalidade”

Em 1986 para a Evoluta, revista para o ensino

que, em vez do livro e do caderno, saia um leitor

dos enxovalhos aos professores, depressa se trans-

da Matemática de que já só alguns se lembrarão,

de mp3,… quiçá um estojo de maquilhagem se for

forma na maior das flexibilidades a ponto de levar

enviei este poema, cujo título é “(IN)CONGRUÊN-

menina ou, de novo… o telemóvel.

os mais “heróis” a lamber as botas ao primeiro

CIA (módulo 5)”, relato ficcional de um conselho

Naturalmente porque, da continuação dos desa-

capataz que lhes apareça pela frente. Na verdade,

de turma do Ensino Unificado da altura (actual 3º

bafos, se adivinhasse um ambiente carregado, os

são estas as competências que os nossos alunos

ciclo), onde a escala de avaliação era de 1 a 5:

organizadores logo se questionaram se não haveria

precisam realmente de evidenciar, não na escola

que eles próprios já há muito fugiram).

Sobe-se o meu um para dois,

interesse em fazer um encontro temático só para

o teu dois para três,

os Profissionais e CEFs (aquele, afinal, destinava-se

o três passa para quatro,

apenas à Matemática A, com direito à presença do

o quatro sobe para cinco.

“professor do ano” e tudo). Duvido que o façam,

- Pronto, já está tudo assinado! Posso-me ir?

era correrem o risco de assumir que conhecem

Ainda se ouvia o matraquear dos saltos ao fundo

uma realidade que teimam fingir desconhecer.

do corredor, sem ninguém dar por isso, o cinco

E muitos de nós para isso contribuímos. É ou

sobe para um… Mas não houve problema, não foi

não verdade que metade do que desabafamos

preciso fazer nova acta.

nas nossas reuniões é seguida da recomendação

Como se vê, o problema já vem de longe, só que

de que “isto é em voz off, não é para ficar na

agora ultrapassou todos os limites.

acta”? É uma alegria. Tendo em conta o esquema

Da conversa do GNR à mais abjecta política

de poder piramidal antidemocrático que nos foi

mas na futura vida profissional. Convenhamos que

educativa que nos passou desde o 25 de Abril vai,

imposto, se os professores não fizerem ondas não

não são precisas muito mais competências para

como diz a cantiga, o passo de um anão e o trono

têm chatices, o coordenador evita uma carga de

um produto destinado a ser carne para canhão

é do charlatão. Nos cem anos da República, o rei

trabalhos para pôr “o departamento na ordem”

nalgum callcenter, caixa numa grande superfície

vai nu. Melhor dizendo, vai nua toda a família real,

e o director, ufano, pode apresentar resultados.

ou simples distribuidor de pizas…

uma vez que de rainhas se trata também.

Claro que todos nós sabemos que eles sabem que,

É esta a modernidade que nos é servida por este

A propósito da gestão democrática das escolas,

com os ditos resultados, bem podem limpar as

grande PS (PS – Partido Situacionista de todos

estava capaz de propor ao futuro Secretariado da

mãos à parede…

aqueles auto-denominados partidos do arco do po-

Fenprof a realização de um referendo junto dos

Tenho-me interrogado sobre os desígnios da

der – um, só arco, mais poder os outros dois…). Os

professores, do tipo:

política educativa: o que é que o sistema capi-

seus agentes menores acotovelam-se nas escolas

• Concordo que a direcção das escolas públicas

talista pretende para a Educação num mar de

na procura das melhores posições, seja na corrida

seja da responsabilidade de um órgão unipessoal

desemprego e precariedade? ... Naturalmente, a

a director (independentemente da bondade indivi-

educação para o desemprego e a precariedade…

dual de cada um), com a vantagem de setecentos

• Concordo com a nomeação como processo de

Com a cultura pimba que é servida aos nossos alu-

euros a mais dever ser um pouco melhor que 30

constituição dos órgãos de coordenação inter-

nos, onde o conhecimento se reduz à parvalheira

dinheiros, seja na corrida a cargos intermédios de

dos SMSs sem sentido, dos olás e “adeuses” no

poder (que sempre é melhor estar no conforto de

• Concordo com o peso que, actualmente, o poder

facebook, ou do youtube com um personagem dos

um ar condicionado a “botar prescrições” – leia-se

local e empresarial tem nos conselhos gerais das

“Morangos com açúcar” nos intervalos de umas

estratégias – para os outros aplicarem nas aulas de

escolas. Sim ou não?

(director executivo). Sim ou não?

média nas escolas. Sim ou não?

ÓRGÃOS DA FENPROF:

DIRIGENTES DO SPZS ELEITOS PARA OS ÓRGÃOS:

Mário Nogueira, Secretário Geral

CONSELHO NACIONAL

SECRETARIADO NACIONAL

João Cunha Serra, Presidente do C. Nacional

Joaquim Páscoa, SPZS

Joaquim Páscoa

Manuel Menezes, Presidente do C. Jurisdição

Rui Sousa, SPZS

Rui Sousa

Antónia Fialho, SPZS

Antónia Fialho

Manuel Nobre, SPZS

Conselho de Jurisdição

Rui Salgado, SPZS

Rosete Silva, SPZS

Ana Cristina Simões, SPZS
Delfina Sistelo, SPZS

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES

Maria da Fé Carvalho, SPZS

PARA O CONSELHO NACIONAL:

Maria do Céu Figueiredo, SPZS

Lista A (lista única) - 96,9%

Guiomar Dias, SPZS

Para o Conselho de Jurisdição: Lista A - 92,4%;
Lista C - 6,5%
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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEMOR-O-NOVO, DR. CARLOS PINTO DE SÁ
Montemor-o-Novo, terra do poeta Curvo

do fascista. Era, então, urgente e prioritário

Não nos opomos a alterações no sistema es-

Semedo e de inúmeros poetas populares cuja

começar a resolver as faltas de abastecimento

colar e educativo. Mas opomo-nos a quaisquer

iletrada sapiência nos mostra que a educação

de água, de saneamento, de electricidade,

alterações que ponham em causa o sistema

de um povo vai muito além dos manuais aca-

de rede viária, etc. Em época tão difícil e

público, a garantia de acesso de todos à escola,

démicos e da presuntiva inexorabilidade do

a penalização do interior, a substituição de

poder, Montemor-o-Novo, dizia, saúda a FEN-

critérios de desenvolvimento sócio-educativos

PROF pela realização deste Congresso na nossa

por critérios economicistas e administrativos.

cidade, saúda a vossa presença, transmite-vos

Um bom sistema de educação tem que contar

um forte e solidário abraço alentejano e os

com a participação activa de todos e não pode

votos de que o trabalho que se impuseram e

basear-se na imposição centralizada e autocrá-

a vossa estadia possam corresponder às vossas

tica de decisões.

melhores expectativas.

Um melhor sistema de educação tem que

Permitam-me uma breve alusão pessoal para,

contar com os professores, não pode ser cons-

também enquanto professor e membro do

truído contra os professores.

Sindicato dos Professores da Zona Sul – tem-

exigente, houve a coragem e a visão estraté-

Estamos certos de que os professores reuni-

porariamente auto-suspenso devido às minhas

gica de entender a cultura e a educação como

dos neste Congresso estão empenhados na sua

actuais funções -, manifestar a minha particu-

prioritárias.

dignificação profissional e pessoal como uma

lar satisfação por esta importante iniciativa

E, assim, aqui nasceram projectos então

nacional e pela escolha de Montemor-o-Novo.

improváveis e inovadores. Três exemplos: uma

O nosso Município é, por vezes, acusado de

das primeiras bibliotecas municipais do país,

Estamos certos que, como a FENPROF já

gastar demais em cultura e educação. É uma

referência para a futura e muito posterior

demonstrou, este Congresso dará uma con-

acusação que nos honra! Com efeito, a cultura,

rede pública; a Oficina da Criança, centro de

tribuição importante ao futuro da educação

incluindo a educação, é um dos pilares em que

animação sócio-educativo instalado aqui perto

em Portugal.

assenta a nossa estratégia de desenvolvimento

e que vos convido a visitar; o projecto escolar

Caras e caros congressistas,

local. Combatemos uma visão restrita da edu-

integrado que planeava antes do início do ano

Minhas senhoras e meus senhores,

cação que se compagina num sistema escolar

lectivo um conjunto de actividades integradas

Somos um velho e sapiente povo que constrói,

com o objectivo primordial de reproduzir a

por todas as escolas do concelho em torno de

há mais de 8 séculos e a partir daquele Monte

ideologia dominante como única e fornecer o

um tema.

Maior que sentimos como terra mãe protectora,

das componentes indispensáveis a um bom
sistema educativo.

mercado com força de trabalho. Batemo-nos

Caras e caros congressistas,

uma identidade própria onde sobressai o espí-

e trabalhamos por uma educação em sentido

Minhas senhoras e meus senhores,

rito aberto, a ânsia de progresso, a vontade de

lato, diferente, humanista, com igualdade de

A área da educação tem vivido dias atribula-

trilhar carreiros para uma sociedade mais justa.

oportunidades que forme cidadãs e cidadãos

dos, de grande preocupação e incerteza. Como

No respeito pela diversidade, no respeito

completos, com espírtio crítico, criativos,

compreenderão, não pode ser indiferente a

pela diferença de opinião, no respeito pelas

enfim com uma formação democrática para

um Município como o nosso, com uma imensa

variadas formas humanistas de se encarar

a cidadania.

zona rural, a tentativa de imposição de encer-

e estar na vida, Montemor quer continuar a

Aprendemos com as boas lições daqueles que,

ramentos de escolas em sedes de freguesia. É

construir um futuro mais próspero e mais justo.

aquando do derrube da ditadura, procuraram

que fechar a escola, o posto médico, o posto

Contamos, como até aqui, com a participação,

no poder local democrático nascente responder

dos CTT, o posto da GNR significa condenar essa

empenhamento e experiência dos professores,

às imensas carências e necessidades do lega-

freguesia a uma morte aprazada.

dos sindicatos, da FENPROF.

em foco
destacável

Conferência Sindical Internacional

“O sindicalismo docente
em tempo de globalização”
Montemor-o-Novo, 22 de Abril de 2010

dos mais apetecíveis, sendo conhecidas as

através de uma escola que os reproduziria de
forma ainda mais evidente.

É minha responsabilidade e um prazer iniciar

posições e intenções da Organização Mundial

os trabalhos desta Conferência Sindical Inter-

do Comércio, muito claras no chamado Acordo

nacional, organizada pela FENPROF, querendo,

Geral de Comércio e Serviços. Estes novos
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antes de mais, saudar todos os presentes. Em

mercados que a OMC pretende criar significam

Uma globalização a diversos tempos

primeiro lugar, os nossos convidados vindos

negócios de elevadíssimo valor e interesse

de vários cantos do mundo, em especial o

financeiro não sendo estranho a esse facto

Esta globalização e estas tentações do capital

Martin Romer e o Fernando Rodal, a quem

que, em diversos países, incluindo Portugal,

financeiro estão, porém, longe de serem uni-

agradeço a presença que contribuirá para a

os grandes defensores da mercantilização da

versais. A grande diferença que existe entre

valorização desta iniciativa. Agora os da casa,

Educação sejam banqueiros. Se tal perspectiva

países desenvolvidos, aqui sinónimo de ricos, e

os meus camaradas do Conselho Nacional da

vingasse, a Educação tornar-se-ia um produto

os que assim não o são justifica comportamen-

e, como qualquer outro produto, apresenta-

tos diferentes conforme as regiões do planeta

ria níveis de qualidade adequados à bolsa de

e mesmo nestas dependendo dos países.

FENPROF e do seu Secretariado Nacional, bem
como do Conselho de Jurisdição. A todos um
Abraço forte e um agradecimento sincero por
terem vindo, esperando que desta conferência
saiam algumas pistas de trabalho para todos
nós, num tempo tão difícil e complexo como
o que vivemos.
Escolhemos o tema do sindicalismo docente
abordado neste contexto global por ser óbvio
que, nos tempos que correm, a acção sindical
deve e tem de ser articulada e pensada, em
muitos domínios, de forma supranacional,
independentemente das respostas que, em
cada país e de acordo com a sua realidade e
as suas especificidades, os trabalhadores e as
suas organizações representativas serão obrigados a dar. Como contributo para o debate
que iremos desenvolver, escolhi quatro tópicos
que julgo importantes:

TÓPICO 1
A globalização, sinónimo de mundialização
Na Educação, como em muitas áreas que se

cada família.

Fácil será concluir que não faz parte dos pla-

integram nas designadas funções sociais dos

Os trabalhadores deste mercado global

nos da OMC investir numa campanha mundial

estados que, maioritariamente, são garantidas

submeter-se-iam às regras impostas pelos

em defesa da Escola para Todos, ou seja, para

por serviços públicos, tornam-se cada vez mais

centros de decisão e poder neoliberais que

os milhões que continuam sem acesso à escola

fortes as tentativas do capital financeiro para

desvalorizariam a sua função e imporiam uma

ou, tendo, a um ensino de qualidade e quali-

se apoderar da função promotora reservando

relação laboral marcadamente precária, num

ficante. Quando em alguns países o debate se

para os estados a responsabilidade de finan-

contexto em que conceitos fundamentais

faz em torno dos déficits a superar para que

ciamento e, apenas em alguns aspectos que

inerentes à Escola Democrática, como os de

seja possível o alargamento da escolaridade

não envolvam a gestão dos dinheiros, uma

inclusão e gratuitidade, obviamente, esta-

e de como poderá a Escola Pública assegurar

função reguladora.

riam postos em causa. A elitização do ensino

em pleno essa resposta – sendo esse um dos

A Educação, tal como a Saúde e da Segurança

seria uma realidade e os valores, diferenças

tema centrais do nosso Congresso – já, em

Social, constitui, para os que representam os

e estigmas de uma sociedade estratificada e

outros casos, o debate se centra na possibili-

grandes interesses financeiros, um mercado

socialmente injusta tenderiam a acentuar-se

dade de a Escola Pública dar uma resposta de
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em foco
destacável

qualidade ou mesmo na sua capacidade para

se reuniam os chefes de estado e primeiro-

forte centro de poder neoliberal, que é o centro

dar respostas.

ministros dos países da União Europeia que se

nevrálgico do capital internacional. Refirome,

encontrava sob presidência portuguesa.

naturalmente, à América Latina.

Portanto, falar de globalização, também na
Educação, não é falar da tal aldeia global. Nada

E porque a luta dos trabalhadores em cada

Mas outros centros de poder começam a

disso! Na verdade, para os que dominam finan-

país é fundamental para criar dificuldades à

afirmar-se, sendo disso exemplo, a China ou

ceiramente o planeta, o que há são as grandes e

concretização das políticas que os atacam, o

a Índia, cuja influência vai também muito

médias cidades globais, as regiões globalmente

trabalho dos sindicatos, neste contexto, não

para além das suas fronteiras. E é neste qua-

periféricas, mas, ainda assim, apetecíveis,

pode deixar de privilegiar os locais de trabalho

dro de irrefutável importância desta frente

pois contam com razoáveis concentrações de

e o contacto directo com quem representam. É

de trabalho em que a FENPROF sempre se

população, e, por fim, as aldeias globalmente

esta actividade, centrada nos locais de traba-

envolveu, sem prurido em trabalhar com

votadas ao esquecimento.

lho, que faz a diferença no momento em que

qualquer organização, fosse qual fosse, des-

se torna indispensável mobilizar para lutar. A

de que se reja por princípios democráticos

FENPROF é assim que trabalha, com os seus

de funcionamento. Mas não podemos deixar

sindicatos a assumiremo papel de associações

de referir um constrangimento com que nos

verdadeiramente representativas do sector,

confrontamos e impede a uma maior e melhor

cujos dirigentes são democraticamente eleitos

participação da nossa parte: o elevado custo

pelos

da actividade internacional. É verdade que há

TÓPICO 3
A globalização e os seus impactos internos
Nos países em que as políticas globais se
fazem sentir, como acontece com o nosso,
globalização, no plano interno, é, por norma,

seus pares e que, também por essa razão,

despesas inevitáveis, tais como as deslocações

sinónimo de generalização. De facto, e essa é

nunca deixam de manter essa importante

e estadias, mas há outras, como é o caso das

uma das marcas das políticas neoliberais, como

ligação à base. Foi essa natureza de classe,

quotizações, designadamente para a IE, que

nós portugueses tão bem temos percebido, o

que continua a marcar este movimento sindical

são incomportáveis.

impacto de tais políticas sente-se, desde logo,

que, quando se tornou necessário, permitiu

Os elevados montantes obrigam as organiza-

em dois domínios: o dos trabalhadores e a na-

desenvolver, com êxito, inúmeros combates,

ções de países pequenos, como o nosso, e em

tureza da sua relação laboral; o dos serviços e

apesar da dificuldade e complexidade dos

que o financiamento dos sindicatos se limita,

a sua natrureza pública.

contextos político, social e económico que

quase exclusivamente, às quotizações dos sin-

vivemos.

dicalizados, a terem de declarar um número

No caso dos trabalhadores, pela aprovação de
leis que procuram, em primeiro lugar, acabar
com as especificidades dentro da Administra-

Queremos que continue a ser assim no futuro.

ção Pública para, de seguida, uniformizar os

TÓPICO 4

regimes laborais do sector público com o do

A actividade sindical internacional

privado, mas sempre pela lógica mais negativa.

de associados bastante abaixo do real, sob
pena de, pagando integralmente as quotas,
asfixiarem financeiramente. Ora, os espaços
de intervenção sindical internacional terão
de ser espaços que potenciam a actividade

Objectivos a atingir: precarizar mais, despedir

Pelas razões já antes expostas, a actividade

das organizações que os repartem e não que a

quando interessa, reduzir direitos, eliminar

sindical internacional assume uma importância

constrangem. E como o que conta é o número de

carreiras profissionais, acentuar dependências,

crescente. Os espaços regionais, continentais

associados que as organizações representam e

tudo isto contribuindo para um único fim que

e mundiais são, eles mesmos e cada vez mais,

não, por exemplo, a sua representatividade nos

é o de embaratecer o trabalho e tornar ainda

espaços de reflexão, de decisão e de luta,

respectivos países (a FENPROF tem sindicaliza-

mais débeis as relações laborais. Em cada país

tendo em conta a proliferação de políticas

dos quase metade dos professores portugueses),

estas políticas estão a ser desenvolvidas e se é

que assumem de forma crescente um cariz

são as quotizações que determinam a represen-

verdade que elas deverão ser contrariadas com

supranacional.

tação nas iniciativas. Sendo assim, poderíamos

acções transnacionais – regionais ou mundiais,
neste caso no âmbito

A FENPROF procura participar e procurará

ser levados a concluir que mesmo nesses espa-

melhorar a sua intervenção nos diversos níveis

ços solidários, as diferenças entre ricos e pobres

da Internacional de Educação – não é menos

em que está envolvida. Desde logo, no trabalho

são evidentes e contam na decisão política. Um

verdade que, em cada país, os trabalhadores

emprenhado junto do CSEE, cuja autonomia

contexto solidário, como é o sindical, obriga a

terão de continuar a dar as respostas convenien-

ainda há bem pouco tempo defendeu com con-

que se repense esta forma de organização para

tes e ajustadas, com acção e luta, como tem

vicção e empenho; também na IE, embora aí,

que a intervenção se torne mais forte e mais

acontecido em Portugal, recordando, aqui, as

a FENPROF, fruto de sermos um país pequeno

representativa, correspondendo às expectativas

duas grandes manifestações promovidas pela

em que não há mais do que 150.000 docen-

que os trabalhadores delas deverão ter… e são

CGTP - Intersindical Nacional, que juntaram,

tes, tenha uma representação muito curta; a

muitas, eu diria, são cada vez mais, o que nos

de cada vez, mais de 200.000 trabalhadores.

FENPROF, no plano internacional, tem outras

obriga, também, a assumir novos compromissos

Compreendendo o que estava em causa, e em

frentes em que já desenvolve actividade, mas

no plano internacional. Estaremos disponíveis

causa estava a definição de políticas de aprofun-

pretende melhorar, com destaque para aquela

para que assim seja, assumindo os nossos e

damento das opções neoliberais que, sistemati-

que reúne os países da lusofonia – a CPLP - Sin-

contribuindo para reforçar as respostas globais

camente, adiam, ou melhor, esmagam a Europa

dical de Educação. Também pretende estreitar

que se revelem indispensáveis.

dita social, os trabalhadores responderam

relações com os que, no continente americano,

Mário Nogueira

lidam de perto, resistem e combatem o mais

Secretário-Geral da FENPROF

massivamente, manifestando-se no local onde
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actual

actual

Tribunal de Beja decreta, provisoriamente,
providência cautelar e determina que,
para já, avaliação seja retirada do concurso
A FENPROF tomou conhecimento da sentença do TAF de Beja que
decreta provisoriamente (prazo de 5 dias) a não consideração da
avaliação no concurso que decorre. Para melhor explicitação da decisão, transcreve-se conclusão da sentença:

“Pelo exposto, decreto provisoriamente a presente providência cautelar
de suspensão da eficácia dos “…artigos
14º e 16º do D.L. n. º20/2006, de 31 de
Janeiro, com as alterações introduzidas
pelo D.L. n.º 51/2009, de 27 de Fevereiro, e consequentes itens 4. Opções de
candidatura Item 4.5.; 4.5.1. e 4.5.2.
referentes aos critérios de graduação da
candidatura electrónica, aplicação electrónica, para Garantia da Legalidade do
procedimento concursal aberto mediante
Aviso 7173/2010, publicado no D.R. de
09 de Abril de 2010, da Direcção Geral
dos Recursos Humanos da Educação (…).
Devendo, em consequência, os requeridos
pugnar pelo reajustamento da candida-
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tura electrónica, permitindo que esta
se faça sem a aplicação daqueles itens,
que devem ser abolidos neste concurso,
e com isso prosseguindo o concurso regularmente…”.
Face a esta decisão, pelo menos para já
e em plena fase de “aperfeiçoamento de
candidaturas”, o Ministério da Educação
deverá abolir os campos do formulário
electrónico que consideram a avaliação
de desempenho, devendo esse “aperfeiçoamento” decorrer sem aplicação
dos respectivos itens. Se o não fizer,
amanhã(dia 5 de Maio, quarta-feira),
logo de manhã, será requerido junto do
citado Tribunal a execução da sentença
proferida.

Não ao encerramento
do interior alentejano
O Ministério da Educação, através da
Direcção Regional de Educação do Alentejo, pretende iniciar mais uma onda de
encerramento de escolas alentejanas.
Tem a oposição de várias autarquias e
comunidades locais, como são os casos
de Arraiolos e Castro Verde. O SPZS
defende a manutenção das escolas onde
são necessárias.
Face à intenção de encerrar escolas
com menos de 20 alunos há que dizer que
se pretende é encerrar as aldeias, quer
despovoar-se o interior do país e não se
quer servir os alunos e as populações.
Quantos vão ser os casais jovens a
querer fixar-se num sítio onde não existe
sequer uma escola para os eventuais filhos
que queiram ter?
A escola é nalguns sítios um dos últimos serviços que existe, após a saída de
médicos, dos correios e outros serviços
públicos.
O Ministério da Educação contribui assim
para aprofundar as assimetrias regionais,
relega o interior do país a uma paisagem,
mas que em muitos sítios poderá ser
profundamente descaracterizada sem a
presença de pessoas e de uma cultura
local que lhe confira alguma “alma”. Já
se vêm grandes extensões de eucaliptos,
de culturas super-intensivas de oliveiras,
com pouca mão-de-obra mas que têm um
grande impacto ambiental.
O SPZS exige uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos e acessível
a todos. Já ocorreram no passado muitos
encerramentos de escolas de pequenas
dimensões. Mas qual é a população de
uma comunidade que é servida por uma
escola com 20 alunos? Num interior envelhecido corresponde a muitas centenas de
pessoas que vêem abalar mais um serviço
e é uma comunidade que fica ainda mais
definhada.
O SPZS apela à população do Alentejo a
que não se renda ao conformismo e que
reivindique mais desenvolvimento para
o país. A manifestação de 29 de Maio
contribuirá também para que se alcance
esse objectivo.

superior

superior

Sobre as alterações aos estatutos
de carreira docente do Ensino Superior
e os combates que se seguem
Foram finalmente publicadas no dia 13
de Maio (Lei nº 7/2010 e Lei nº 8/2010)
as alterações, decorrentes da apreciação
parlamentar, aos diplomas que procederam
recentemente à revisão das carreiras docentes universitária e politécnica. Termina
assim o processo de revisão das carreiras
docentes do ensino superior, ficando ainda
a faltar a revisão da carreira da investigação
científica.
Estas alterações são mais pronunciadas
no ECPDESP, onde é alterado o sistema de
transição, tornando-o mais justo do que
aquele que o Governo, através do MCTES,
pretendia impor aos docentes com contratos
precários, que constituem a larga maioria no
Politécnico. Apesar de incompletos, estes
resultados foram os possíveis de alcançar
em sede parlamentar, num processo em que
a FENPROF não foi parceira, mas que tudo
fez junto dos grupos parlamentares, para
influenciar no sentido positivo, em muitos
casos com êxito. As alterações conseguidas
mostraram a justeza da estratégia do SPZS
e da FENPROF de procurar garantir antes
e depois das eleições o apoio dos grupos
parlamentares da oposição. Para o alcançar
deste resultado foram decisivas as tomadas
de posição, as acções e as lutas desenvolvidas pelos docentes do Politécnico. Valeu
a pena lutar.
Tendo chegado ao fim este processo de
revisão, é importante fazer um balanço
do que foi conseguido e do que foi perdido
e, principalmente apontar caminhos para
resistir aos aspectos negativos e garantir a
consagração dos aspectos positivos.
É bom ter presente que os aspectos mais
negativos residem na adaptação aos nossos
estatutos das leis gerais de ataque à função
pública que o governo foi impondo, nomeadamente a famigerada lei 12-A de 2008.
Foi neste ataque legislativo que perdemos,
tal como os outros trabalhadores da função
pública, a garantia de não sermos despedidos por extinção do posto de trabalho,
apesar de ter ficado consagrado, nos nossos
estatutos, que tal não irá acontecer para as

categorias de topo (Coordenador, Coordenador Principal, Associado e Catedrático).
Se conseguimos que os estatutos não explicitem a existência de quotas na avaliação
de desempenho e que consagrem a obrigatoriedade de subida de escalão para os que
obtenham a classificação máxima durante
seis anos, o que é garantido é que com o
novo sistema ninguém vai progredir mais
depressa do que antes de 2005 (data a partir
do qual não houve progressões nos escalões)
e que todos, mesmo os que venham a ser
classificado de “excelente”, vamos ver as
actualizações salariais adiadas. Ou seja, na
prática, as nossa carreiras foram desvalorizadas do ponto de vista salarial, tal como o
foram todas as carreiras da administração
pública. Neste número do Intervir, a Carina
Carmo e o Amílcar Duarte desenvolvem o
importante e delicado tema da avaliação
de desempenho e dos riscos que comporta.
Os principais aspectos positivos contidos
nos (novos) Estatutos são os que criam as
condições para a diminuição da precariedade no Ensino Superior Politécnico e a
abertura de concursos para o aumento do
número de Professores Associados e Catedráticos. Há agora que lutar, no politécnico,
para assegurar as condições indispensáveis
para aquisição das qualificações, em cada

escola e instituição. Sem isso, muito do agora aprovado não terá os efeitos desejados.
No que respeita ao Universitário há que
garantir que se concretizem os concursos
para Professores Associados e Catedráticos.
É preciso impedir que, a pretexto da crise
criada por outros, se impeça a abertura dos
concursos necessários ao desenvolvimento
das Universidade, tal como estipulado no
novo Estatuto.
A curto prazo, a dignificação das nossas
carreiras e o desenvolvimento do Ensino
Superior em Portugal dependem da capacidade de resistir ao ataque e ao roubo
que o Governo, com o apoio do PSD, está a
dirigir à administração pública e à maioria
dos portugueses. Com o PEC e o novo PEC2,
seremos todos fortemente afectados, com
mais impostos e menos salário. Temos que
juntar a nossa força à de todos os trabalhadores. A manifestação do próximo dia 30 de
Maio também nos diz respeito, enquanto
professores do Ensino Superior e enquanto
portugueses.
Rui Salgado
Professor na Universidade de Évora
Dirigente do SPZS, membro da coordenadora
do Departamento de Ensino Superior
e Investigação da FENPROF
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superior

superior

Avaliação de Desempenho,
agora no Ensino Superior
A luta vigorosa dos professores dos níveis
de escolaridade não superior pôs a nu, nos
últimos anos, a perversidade burocrática
e controleira da avaliação de desempenho
imposta pela tutela. Na escala grandiosa
de milhares de docentes, ficou claro que
o alegado mecanismo de meritocracia só
valorizou as vertentes secundárias da profissão, bloqueou o trabalho cooperativo,
menosprezou uma perspectiva integrada
do sistema de ensino e impôs um método
discricionário de controlo da progressão
na carreira.
Nesta obsessão avaliativa, calha agora
a vez aos professores do Ensino Superior Politécnico e Universitário. Ora é
sabido que o trabalho destes docentes é
repetidamente avaliado ao longo da sua
carreira e nos vários concursos a que se
sujeitam, sendo, em princípio, promovidos os melhores. Daí ser de toda a justiça
afirmar que o escrutínio e a avaliação são
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já parte integrante da actividade deste
corpo profissional que é um dos mais
qualificados do país.
Num quadro ideal, a avaliação de desempenho deveria ser parte integrante
de uma visão sistémica das organizações,
avaliando a prestação dos docentes nas
diferentes vertentes da sua actividade,
no quadro das actividades e do projecto
académico das instituições, em função da
categoria e das condições de trabalho de
que aqueles dispõem no período em avaliação. E, ainda assim, faria todo o sentido que a forma como os professores são
avaliados não dependesse da instituição
em que trabalham, a bem da equidade
de toda a rede de Ensino Superior público
português.
Em contrapartida, o que se nos apresenta é a disparidade de regulamentos
nas diversas instituições e a ausência de
validação por aplicação experimental a

situações típicas, de modo a garantir que
a média das classificações se encontre em
correspondência com o valor esperado em
instituições de elevado nível como são as
Universidades e os Institutos Politécnicos.
Acrescem outros problemas sérios. Se
antes, sem avaliação, a mudança de
escalão se dava ao fim de 3 anos, agora
a subida de posição remuneratória só é
garantida ao fim de 6 anos e apenas para
os docentes que obtenham a menção
máxima. Tudo o mais depende das regras
fixadas no regulamento de cada instituição
e sobretudo das imposições orçamentais
do Ministério das Finanças. Depois, este
processo é indissociável dos novos Estatutos de Carreiras e do RJIES que estão a
transfigurar negativamente as instituições,
a restringir a sua dinâmica democrática e,
a prazo, a exacerbar o individualismo e o
escalonamento (mais ou menos informal)
em rankings de docentes.

superior
Por tudo isto, está em causa bem mais
do que uma mera regulação salarial. É
sabido que os resultados da avaliação
do desempenho influirão na contratação
por tempo indeterminado dos professores
auxiliares ou adjuntos, na renovação dos
contratos a termo certo e, não menos
importante, na cadeia de relações e na
organização do trabalho de cada docente
no todo das instituições.
Neste quadro, o SPZS e a FENPROF têm
vindo a debater com os docentes (incluindo os não sindicalizados) esta importante
e delicada matéria e têm apreciado propostas de regulamentos remetidos para
produção de parecer, como o ECDU e o
ECPDESP exigem. Ciente da perversidade
da avaliação de desempenho, nem por
isso o SPZS abdicou de eleger princípios
norteadores de uma avaliação que se quer
criteriosa e potenciadora do trabalho
dos docentes, no seio das instituições
de Ensino Superior, nomeadamente: 1) a
definição clara dos objectivos da avaliação, no sentido de orientar os docentes
no seu desenvolvimento profissional,
considerando a categoria e as respectivas
condições de trabalho; 2) a transparência
e não confidencialidade do processo,
implicando a participação de avaliadores
externos e a justeza da avaliação em toda
a cadeia hierárquica até ao seu topo; 3) a
definição de parâmetros claros de avaliação, no pressuposto de valores mínimos
de desempenho, nas diversas vertentes
da actividade docente, em particular no
ensino e na investigação.
Não obstante o cronograma da discussão
dos regulamentos estar a ser bastante
dessincronizado nas várias instituições
da área de intervenção do SPZS, em cada
uma delas continuaremos a acompanhar
muito de perto, com os docentes, a discussão pública e naturalmente a aplicação dos regulamentos. Até ao momento,
ainda não recebemos, para a obrigatória
audição sindical, propostas de regulamento dos Institutos Politécnicos de Beja
e de Portalegre nem da Universidade de
Évora. No que diz respeito à Universidade
do Algarve, já foi elaborado um parecer
sobre a proposta de Regulamento de
Avaliação de Desempenho, apontando os
aspectos negativos que o mesmo apresenta e fazendo propostas de alteração, no

sentido de o melhorar significativamente.
Para tal, contámos com a colaboração de
muitos colegas que nos fizeram chegar,
em reuniões e por outras vias, a sua
opinião.
Além dos regulamentos da avaliação de
desempenho, estão em discussão outros
regulamentos internos das instituições,
de acordo com o estipulado no RJIES.
Apelamos a todos os docentes do Ensino
Superior a participarem na discussão des-

tes documentos, dos quais vai depender a
sua vida académica futura. Naturalmente
estaremos atentos à aplicação dos regulamentos de avaliação de desempenho e
dos outros regulamentos, denunciando
eventuais distorções e injustiças que
possam surgir.

Carina Infante do Carmo
Amílcar Duarte
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Gestão
democrática
das escolas
No que concerne ao modelo de direcção executiva das escolas, o decreto-lei
172/91 dava a possibilidade de escolha
entre um órgão colegial (conselho executivo) e um órgão unipessoal (director
executivo).
A maioria das escolas foi favorável a um
conselho executivo. O modelo do director
executivo foi avaliado negativamente por
uma comissão paritária (sindicatos dos
professores / ME), a qual se pronunciou
favoravelmente a órgãos colegiais. Nas
escolas em que se optou por um director
executivo, rapidamente se abandonou a
ideia, acabando por decidir-se no sentido
de um órgão colegial.
Contrariando a vontade quase unânime
dos professores, o Governo, através do
decreto-lei 75/2008, impôs nas escolas a
figura de um director tão todo-poderoso,
quão convenientemente submisso à política governamental.
Fazendo lembrar velhos tempos, a vertigem do poder autocrático prolonga-se
através da substituição da eleição dos
órgãos de coordenação intermédia pela
nomeação, naturalmente daqueles que,
sem pestanejar, melhor se prestam a
obedecer à vontade do “senhor director”.
Para completar o quadro antidemocrático, na tentativa de abafar toda e qualquer veleidade de pensamento crítico
por parte de uma classe capaz de pensar,
o excessivo peso das autarquias e das
chamadas forças vivas da sociedade nos
conselhos gerais das escolas é a forma
“legal” de o poder tentacular vigente
prorrogar-se a si próprio na imposição das
políticas educativas que lhe vão servindo
a cada momento.

Está na hora de não
calarmos a prepotência
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Dispensa da Profissionalização
dos docentes com Diploma do Ensino
Primário Particular
O Despacho nº 14940/2008 de 15 de Maio
regulamenta a dispensa da realização da
profissionalização em serviço dos docentes que leccionam em estabelecimentos
do Ensino Particular e Cooperativo (EPC),
portadores de Diploma do Ensino Primário
Particular e que reúnam os seguintes requisitos: 45 anos de idade e 20 anos de serviço.
O mesmo despacho refere que os docentes abrangidos consideram-se portadores
de habilitação profissional. Por esta razão
é o próprio Despacho (do Secretário de

Estado da Educação) que confere essa
habilitação, não sendo necessário qualquer
outro tipo de reconhecimento por parte do
Ministério da Educação.
Os docentes que se encontram nesta situação devem requerer às Direcções dos seus
estabelecimentos de ensino a aplicação do
Despacho, com efeitos a 1 de Setembro de
2009, ou seja, o respectivo reposicionamento na carreira correspondente à habilitação profissional, tabela E do Contrato
Colectivo de Trabalho do Ensino Particular

e Cooperativo, de acordo com o nº 5 do art.
44º do CCT, publicado no BTE, 1ª série, nº
11 de 22 de Março de 2007.
Após a entrega do requerimento à direcção do estabelecimento (e ficando
com comprovativo de entrega) os colegas
devem aguardar 10 dias úteis para obter
uma resposta. Não havendo resposta ou
havendo indeferimento do pedido terão
que contactar as delegações do SPZS para
prosseguimento do processo no gabinete
jurídico.

Dispensa da Profissionalização dos docentes
do Ensino Especializado da Música
do Ensino Particular e Cooperativo
O Despacho 18040/2008 de 24 de Junho
regulamenta, à semelhança da dispensa no
ensino público, a dispensa da realização da
profissionalização em serviço dos docentes
que leccionam em estabelecimentos do
Ensino Particular e Cooperativo (EPC) e das
escolas profissionais privadas, que reúnam
as seguintes condições: sejam portadores
de habilitação própria para o grupo de
recrutamento em que leccionam, possuam

45 anos de idade e 10 anos de serviço ou
possuam 15 anos de serviço docente.
Os docentes do Ensino Especializado
da Música que leccionam em estabelecimentos do EPC e nas escolas profissionais
privadas estão incluídos neste despacho,
uma vez que não há nenhuma excepção
prevista que lhes retire este direito.
Os colegas que se encontram nesta situação devem requerer ao Director Geral dos

Recursos Humanos da Educação (DGRHE)
a dispensa de realização da profissionalização em serviço, uma vez que reúnem as
condições exigidas para o efeito.
Se, após envio do requerimento, não
obtiverem resposta ou verificarem que o
pedido foi indeferido deverão os colegas
contactar as delegações do SPZS para
prosseguimento do processo no gabinete
jurídico.

Atenção colegas
É provável que muitas Direcções dos estabelecimentos
de EPC tudo façam no sentido de não efectivarem estes
direitos. Contudo, por já estarem estabelecidos em quadro legal, são de aplicação obrigatória devendo, em função deles, os docentes serem reposicionados na carreira.
Para beneficiarem destes direitos, caso os estabelecimentos, por sua iniciativa, não os efectivem, é indispen-

sável que cada colega, individualmente, despolete o processo apresentando o requerimento adequado à direcção
do seu estabelecimento.
Se não o fizerem poderão não beneficiar de um direito
legalmente consagrado para cuja concretização também
foi fundamental a acção desenvolvida pelo SPZS no âmbito da FENPROF.
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remetente
O senhor do ódio
O vosso jornal publica hoje, 3 de Maio, a pp. 30, uma carta de Rui
Baptista, leitor de Coimbra, com o título “O senhor da guerra”.
O autor da missiva começa por se referir a
declarações de Mário Nogueira. Aquelas em
que ele afirma, sem peias, a determinação
da FENPROF e dos professores em exigir
o cumprimento escrupuloso do protocolo
sobre a avaliação assinado com o Ministério,
classificando-as como “ameaças bélicas”
e “declaração de guerra”. Depois, insinua
que, contrariamente à actual ministra, a
FENPROF não desejaria um modelo de avaliação sério. Cito-o: “As desavenças entre
ambos começaram quando Isabel Alçada
afirmou “estar empenhada na criação de
um sistema de avaliação de professores que
recompense o esforço e a qualidade” (Diário
Económico, 26/11/2009). Aliás, tenho dificuldade em compreender como sindicalistas
ao serviço de partidos políticos se arrogam
ao direito de discutir assuntos de avaliação
sem a vivência diária dos problemas dos
professores (...)”. Por fim, abalança-se a
injuriar – se não a caluniar – os dirigentes
sindicais, nos seguintes termos: “Bem mais
pacífico foi, porventura, o sistema de avaliação dos dinossauros do dirigismo sindical
que chegaram ao topo da carreira docente
afastados das escolas onde seria presuntivo
estarem a dar aulas se não se tivessem
tornado profissionais do sindicalismo (...)
Entretanto, professores bem mais credenciados academicamente e com experiência
de vida docente invejável marcam passo por
um acesso congelado a escalões mais altos
da carreira docente porque aprisionados em
teias de uma mediocridade que muito tem
prejudicado um ensino em que só através
de uma maior justiça do actual sistema de
avaliação dos professores, separando o trigo
do joio, se poderá pôr cobro à situação de
Portugal se ter tornado num país de oportunistas, parafraseando Ortega y Gasset, com
“ódio aos melhores”.
Como se vê, trata-se de uma catilinária
(género que creio ser do agrado do autor da
carta) contra o dirigente da FENPROF Mário
Nogueira – alvo dilecto de quem, neste país,
não digere facilmente a combatividade, a
coerência e a coragem de homens e mulheres que se entregam de alma e coração
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a um sindicalismo que não verga a espinha
perante as arremetidas do poder.
Curiosamente, a página ímpar contígua (e
ainda se diz que não há coincidências!...)
contém a “resposta” do visado – Mário
Nogueira (como se adivinhasse) intitula o
seu artigo publicado nesta mesma edição
do Público “Esta FENPROF incomoda que
se farta!”. Admito ser legítimo, invertendo
os termos da equação, pensar que a carta
de Rui Baptista é a “resposta” ao artigo de
Mário Nogueira – a redacção do Público,

mas o senhor
Rui Baptista
não sente dificuldade
em compreender como
cem mil professores
respondem,
repetidamente,
à chamada destes
sindicalistas espúrios?
Se calhar, estão todos
eles “ao serviço
de partidos políticos”
melhor do que ninguém, o saberá. Porém,
a confirmar-se esta hipótese, tratar-se-ia de
resposta fraquita.
Está, pois, no essencial, desmontada e
respondida a carta de Rui Baptista. Esta
FENPROF incomoda, ponto.
Não tenho procuração do meu colega e
amigo Mário Nogueira para o defender e há,
seguramente, outros muito mais habilitados
do que eu para rebater as insinuações e acusações de Rui Baptista. Contudo, eu mesmo

fui dirigente de um sindicato que integra a
FENPROF. Nessa qualidade, sinto-me atingido pelas atoardas de Rui Baptista, pelo que
gostaria de lhe dizer duas ou três palavras.
O antagonista de Mário Nogueira e da FENPROF confessa “dificuldade em compreender como sindicalistas ao serviço de partidos
políticos se arrogam o direito de discutir
assuntos de avaliação sem a vivência diária
dos problemas dos professores”. É velha a
insinuação da “correia de transmissão”, mas
o senhor Rui Baptista não sente dificuldade
em compreender como cem mil professores
respondem, repetidamente, à chamada
destes sindicalistas espúrios? Se calhar, estão
todos eles “ao serviço de partidos políticos”.
E, quanto a discutir “assuntos de avaliação
sem a vivência diária dos problemas dos
professores”, algumas perguntas: terá o
senhor alguma ideia do que são as sedes e
as delegações dos sindicatos de professores
e da quantidade de professores que por
lá passam todos os dias? Terá uma noção
aproximada do número de deslocações que
os sindicalistas fazem às escolas? Saberá,
por acaso, que a esmagadora maioria dos
dirigentes da FENPROF e dos seus sindicatos
membros está nas escolas, a leccionar, e
que só uma ínfima minoria tem dispensa de
serviço, aliás indispensável para o desempenho cabal de algumas responsabilidades?
Ou preferiria o senhor Rui Baptista que Mário
Nogueira deixasse de comparecer na sua escola de cada vez que tivesse uma reunião no
Ministério da Educação? E a senhora ministra
da Educação – esta e a sua predecessora – estará desligada de qualquer partido político?
E, arrogando-se (ou ela não “se arroga”?) o
direito de discutir assuntos de avaliação”,
devemos presumir que preenche a condição
da “vivência diária dos problemas dos professores”? Em que escola leccionava Lurdes
Rodrigues? Isabel Alçada lecciona?
Visivelmente, de Ortega y Gasset, Rui Baptista reteve o ”ódio aos melhores”, que a sua
carta ressuma. Mas não guardou lembrança
do respeito pela opinião alheia.
Fernando Martins, Faro

