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Legislação

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação
Portaria n.º 236/2011, DR n.º114, Série I, de 2011-08-15
Regula o processo de acreditação dos
avaliadores externos e da actividade por
estes desenvolvida no âmbito dos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências desenvolvidos
pelos centros novas oportunidades.
Ministério da Educação – Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Despacho n.º 8683/2011, DR n.º 122,
Série II, de 2011-06-28
Altera o Despacho n.º 14460/2008, de
26 de Maio, que define as normas a observar no período de funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, na oferta
das actividades de enriquecimento curricular e de animação e de apoio à família.
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Ministério da Educação – Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Despacho n.º 8783/2011, DR n.º 125,
Série II, de 2011-07-01
Aprova o regulamento do procedimento de inspecção da Inspecção-Geral de
Educação.

Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino Superior
Despacho n.º 10691/2011, DR n.º
164, Série II, de 2011-08-26
Subdelegação de competências nos reitores das universidades públicas.

Ministério da Educação e Ciência
Decreto-lei n.º 94/2011, DR n.º 148,
Série I de 2011-08-03
Revê a organização curricular dos 2º e
3º ciclos do ensino básico, procedendo à
quarta alteração do DL n.º 6/2011.

Ministério da Educação e Ciência
Portaria n.º 266/2011, DR n.º 177,
Série I, de 2011-09-14
Aplica, a partir do ano lectivo 20112012, o programa de Língua Portuguesa
do ensino básico, homologado em 31 de
Março de 2009, e estabelece o respectivo
calendário.

Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 9788/2011, DR n.º 149,
Série II, de 2011-08-04
Determina o calendário escolar para o
ano 2011-2012.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino Superior
Despacho n.º 10688/2011, DR n.º
164, Série II, de 2011-08-26
Subdelegação de competências nos
presidentes dos institutos politécnicos
públicos.

Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino Básico e Secundário
Despacho n.º 10809/2011, DR n.º
168, Série II, de 2011-09-01
Determina o pagamento aos professores relatores e especialistas dos ensinos
básico e secundário pela reapreciação de
provas de exames.
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Afinal, o que anda o MEC a fazer? O que podemos
fazer para contrariar esta política?

Os docentes continuam a ser o alvo preferencial dos ataques do governo; sofrem todas as medidas aplicadas à Administração Pública - roubo
de tempo de serviço, congelamentos das carreiras, aumento da precariedade, etc. - a que acresce o aumento do horário de trabalho e os
brutais cortes no vencimento.

Joaquim Páscoa –

Em 2011, o corte previsto para a Educação será na ordem dos
803 milhões de euros; aqui estão contabilizados o roubo no salário mensal e os 50% de redução no subsídio de Natal. Mas a esta
redução nos vencimentos temos que juntar o desrespeito pelas
leis, o aumento do desemprego, o agravamento das condições
pedagógicas das escolas.
Para 2012 estão previstos mais cortes. O Orçamento do Estado
para o próximo ano trará mais cortes e mais precariedade. Em
recente entrevista à comunicação social, o ministro da Educação referia algumas alterações que estarão a ser estudadas:
mexidas no artigo 79.º do ECD (redução da componente letiva),
alterações curriculares, encerramento de escolas (mais 300 do
1.º ciclo), mais mega-agrupamentos, … entre outras. Porém, na
reunião com a FENPROF, Nuno Crato não confirmou nenhuma
destas notícias, embora também não as tenha desmentido. Que
estavam a ver, a estudar, disse ele; que seríamos dos primeiros a
saber quando houvesse novidades, assegurou.
Na realidade, apenas sabemos que o que está a ser preparado não tem como objetivo melhorar a Escola Pública, apenas
abater mais umas quantas parcelas nas contas da Educação.
Por este motivo, porque a política que está a ser aplicada pelo
Governo não tem em conta os verdadeiros interesses dos portugueses, porque as medidas que estão a ser aplicadas à Educação e as que estão a ser preparadas trarão mais desemprego
e precariedade, mais roubos nos salários, maior tributação dos
rendimentos do trabalho e menor tributação dos rendimentos do

Presidente do SPZS

capital e aumento da carga horária, o SPZS apoia a Greve Geral
convocada pela CGTP para dia 24 de novembro.
Tal como em outras ocasiões, a nossa luta é a mesma de todos os
outros trabalhadores.
Dirão uns que a greve não resolve nada, e que só perdemos
o dinheiro, sobretudo quando mais falta nos faz. Mas vamos
assistir calados, impávidos, esperando que a trovoada passe e
que não nos atinja? Ou vamos reagir?
É verdade que neste quadro adverso em que vivemos e nas muitas batalhas que travámos nem sempre ganhámos. Mas é inquestionável que só a ação organizada, consciente e persistente dos
professores/trabalhadores foi capaz de atrasar e, em alguns casos, impedir a concretização dos objetivos das entidades patronais, no tempo e com os conteúdos que inicialmente desejavam
e reclamavam.
Dia 24 vamos à luta!! Porque nesta luta tão complexa e exigente
todos são necessários, ninguém está dispensado!
Porque todos contam, contamos com todos!
E dia 25 cá estaremos para continuar, dando rosto e voz às reivindicações de todos os docentes.
Novembro de 2011
(Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince)

Intervir . 05

actual

actual

Ensino de adultos:
desorganização ou
atraso deliberado?
Professores e centenas de alunos sem
“autorização” para trabalhar
Em diversas escolas do Alentejo e do Algarve, professores e centenas de alunos
dos cursos de Educação e Formação para
Adultos (EFA) estão à espera de autorização do Ministério da Educação para o arranque das actividades, o que em muitos
casos só acontecerá no início de 2012.
Havendo docentes disponíveis e alunos
interessados, as orientações confusas ou
a inexistência de directivas do Ministério
da Educação – por desorganização ou,
pior ainda, por acção deliberada – estão
a atrasar e a perturbar o ensino de adultos, causando irreparáveis prejuízos aos
formandos, sobretudo aos que planearam
completar o 12.º ano de escolaridade no
presente ano lectivo.
Na educação e formação para adultos,
a realidade mostra que há ainda um
longo caminho a percorrer no País para
atingir níveis aceitáveis de qualificação.
Mesmo o analfabetismo não está ainda
totalmente erradicado, até no seio das
gerações mais novas, havendo exemplos comprovados dessas situações, por
exemplo entre reclusos que procuram
formação.
Contribuindo para transformar essa situação degradante, tem havido, nas últimas duas ou três décadas, oferta qualificante para o público adulto, em escolas
do Alentejo e do Algarve, algumas delas
afectando docentes em exclusivo ao ensino nocturno. Em 2007, essas escolas
aderiram à nova modalidade de cursos
EFA em substituição do moribundo “ensino recorrente”.
No presente ano lectivo, nas escolas do
Sul do País houve um acréscimo de inscrições nos cursos EFA em relação a anos
anteriores. Na Escola Secundária D. Manuel I, em Beja, por exemplo, há cerca
de 130 alunos interessados nos cursos
EFA para conclusão do ensino secundário. Nas formações modulares – de curta
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duração –, que aliás também ainda não
arrancaram, está inscrito aproximadamente o mesmo número (se bem que a
maior parte destas formações não sirva
para a conclusão do ensino secundário
mas para certificar competências mais
específicas. Contudo, também entram
para a contabilidade dos níveis de qualificação e das horas de formação e fazem
parte dos horários dos professores que
aguardam o seu início). No Algarve, em
cerca de dezena e meia de escolas com
cursos EFA, aguardam por “luz verde”
do Ministério da Educação acima de 300
alunos, havendo igualmente à espera
mais de 200 horários de professores envolvidos na tarefa.
Importa sublinhar que, na maioria dos
casos, os formandos dos cursos EFA não
têm outra alternativa viável para a conclusão do ensino secundário do que a
frequência destas acções.
Note-se, por outro lado, que as escolas
públicas não dependem de financiamento especial para o ensino de adultos,
porque têm instalações e professores a
quem distribuir este serviço. O financiamento do Programa Operacional Poten-

cial Humano (POPH) para os cursos EFA
de tipo escolar (que é o caso; os outros
são os chamados de dupla certificação,
que têm uma componente tecnológica
e que dão certificação profissional) nem
sequer é uma prioridade. Em geral, o
financiamento apenas se traduz no subsídio de alimentação concedido aos formandos, o que não é determinante para
frequentarem a formação, sendo, isso
sim, um bónus acrescido.
Ao que parece, com a (des)orientação
reinante no Ministério da Educação, as
acções de formação para adultos vão
começar só em 2012, sendo indiferente
para os responsáveis governamentais os
prejuízos que tais atrasos acarretam.
Prejuízos que se traduzem no “desperdício” de professores à espera de poderem
trabalhar, embora alguns tenham sido
desviados temporariamente para outras
tarefas. E prejuízos, sobretudo, dos alunos que necessitam de um número fixo
de horas para concluir a sua formação e
que vêem o tempo passar: quem tem a
expectativa de acabar o secundário para
ingressar no ensino superior pode já não
conclui-lo em tempo útil.

actual

actual

Encontro sobre o Estado, a
Administração Pública e os
Direitos Sociais
da Universalidade dos Direitos
Sociais, Económicos e Culturais;
A Política do Medicamento em
Portugal - Evolução e situação
actual, propostas para a efectivação do direito à saúde;
A importância das Funções Sociais do Estado para a população,
o papel dos trabalhadores e o ataque a
que as Funções e os Trabalhadores estão
sujeitos;
O direito à Segurança Social;
Poder Local, motor de Desenvolvimento,
de Democracia, de Serviços Públicos e de
Emprego.

Os problemas actuais, o alcance e os desafios que se colocam a sectores fundamentais como a saúde, a segurança social, a
educação e o poder local foram abordados
num encontro realizado em Lisboa (Hotel
Zurique) no passado dia 3 de Novembro.
Esta iniciativa sobre o Estado, a Administração Pública e os Direitos Sociais foi
organizada pela CGTP-IN e abordou vários
temas:
Uma Escola Democrática para um país justo, solidário, desenvolvido e soberano;
As Funções Sociais do Estado e o princípio

Uma Escola democrática para um
país justo, solidário, desenvolvido
e soberano
Bem social e de interesse público, constitucionalmente protegido, a Educação
é um dos principais pilares do designado
“Estado social”, sendo que este corresponde (obriga) a uma organização da sociedade que permita dar uma resposta
colectiva às necessidades de cada uma
das pessoas e, assim, a todos os cidadãos. Em Portugal, momentos houve em
que foram dados passos positivos nesse
sentido, mas essa construção democrática nunca foi verdadeiramente conseguida e bastas foram as vezes em que
sofreu sérios revezes.

A subversão da Escola Pública
0 ataque à Escola Pública não é novo.
Em determinados momentos desenvolveu-se enquadrado numa lógica de fundamentalismo economicista, marcada
por um permanente sub-financiamento
e sucessivas restrições orçamentais, que
levou a uma progressiva fragilização da
sua capacidade de resposta em diversos
domínios: educativo, sócio-educativo e
social. Hoje, contudo, estamos perante
um quadro diferente, cuja matriz nega,
claramente, a assunção, pelo Estado,
das suas funções sociais e se orienta para
a destruição dos serviços públicos que as
concretizam.
É neste processo de desmantelamento
do “Estado social” e sua substituição
por respostas, aos mais necessitados, de

cariz assistencialista, que hoje se desfere
o ataque à Escola Pública, visando alguns
dos seus principais fundamentos e alicerces e dando força à ideia de promoção
do sector privado, através, por exemplo,
da “constitucionalização” do princípio da
“liberdade de escolha”. Na verdade, um
princípio que não merece enquadramento
constitucional e que, se vier a merecer,
abrirá portas ao financiamento total das
respostas educativas privadas. A justificação para uma opção desse tipo seria o
previsível colapso da Escola Pública, daí
uma alegada necessidade de ser criado,
em alternativa e substituição, um “serviço público de educação”, financiado pelo
Estado, independentemente da natureza
do seu promotor.
Este objectivo é, há muito, perseguido
pela direita, cujas políticas neoliberais
vão no sentido de derrubar o conceito
de Educação como um bem social de interesse público, a que todos deverão ter
acesso gratuito e oportunidades iguais
de sucesso. Pretendem que a Educação
se transforme num produto que, como
qualquer outro, passaria a ser negociado
no âmbito da entidade sem rosto que dá
pelo nome “mercado”, sabendo-se que,
à escala mundial, o “mercado da Educação” é dos mais valiosos e lucrativos e, por
esse motivo, apetecido. Se outras razões
não houvesse, nomeadamente no plano
ideológico, esta já seria suficientemente
forte para que os poderosos pretendessem
assegurar o controlo total da Educação,
riscando do currículo e da organização da

escola qualquer laivo de democracia e
afastando a comunidade educativa da
definição das políticas, competência reservada ao poder.
Estaria, assim, criado um serviço nacional de educação que negaria a Escola Pública, desígnio constitucional democrático. Reforça-se o facto de a Constituição
da República Portuguesa (CRP) não referir a existência de um qualquer serviço
nacional de educação, mas de uma rede
de estabelecimentos públicos de oferta
universal: “O Estado criará uma rede de
estabelecimentos públicos de ensino que
cubra as necessidades de toda a população.” (Artigo 75.2 da CRP, n.9 2).
A opção por políticas neoliberais ainda
mais acentuadas, com medidas como a
do “cheque-ensino”, estaria facilitada.
Nesse estádio, já seriam os estabelecimentos a escolher os “dotados” para os
frequentarem, cabendo ao Estado pagar integralmente a formação das suas
elites, deixada a cargo dos operadores
privados. Para os restantes — os mais
pobres, excluídos, crianças e jovens
com necessidades educativas especiais,
entre outros —, restaria o acesso a vias
profissionais desqualificadas, com ensinamentos básicos no âmbito da língua
portuguesa, do inglês, da matemática
e de uma área profissional escolhida de
acordo com as chamadas capacidades ou
vocação do aluno.
(excertos do doc. de trabalho).
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Manifestação Nacional da Frente Comum da
Administração Pública - Lisboa, 12 de Novembro.
Em defesa do emprego e dos serviços públicos

Dezenas de milhar de trabalhadores manifestaram-se em Lisboa na tarde de 12 de Novembro. Professores, educadores e investigadores, oriundos de diferentes regiões do país, concentraram-se no Saldanha, incorporando-se depois no compacto desfile, transformado num gigantesco protesto contra o roubo salarial e o ataque aos serviços públicos. “Esta manifestação serve também para
mostrar ao Governo que não nos vergamos e que vamos continuar a lutar pelos nossos direitos”, sublinhou a coordenadora da Frente
Comum. A luta continua e dia 24 estamos todos na Greve Geral! Contra o empobrecimento. Em defesa do futuro!

lutas

lutas
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ATAQUE AOS DIREITOS AGRAVA-SE:
ORÇAMENTO PREVÊ CORTAR GRATIFICAÇÃO A
DOCENTES COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
Neste tempo em que vivemos, o MEC tem vindo a demonstrar que a sua
principal preocupação não é a qualidade do ensino.

Medidas já implementadas e outras que
fazem parte da proposta de Orçamento
do Estado para 2012 têm como objectivo
a desvalorização do trabalho, destruindo
o investimento pessoal e profissional que,
durante anos, foi feito pelos docentes.
A Educação Especial em Portugal já passou
por muitas fases e, atualmente, está em
causa o verdadeiro sentido do conceito de
inclusão, desrespeitando docentes, alunos
e famílias.
Muitos docentes, após a sua formação
inicial, que lhes atribuiu a habilitação
profissional para a docência, investiram
em formação específica que lhes permite trabalhar com crianças e jovens com
necessidades educativas especiais (NEE)
e as suas famílias. Muitos desses docentes
integram hoje os quadros da Educação
Especial.
O ECD, desde que existe, em 1990, no seu
artigo 56.º, estipula que estas formações
específicas (e complementares) qualificam
para o exercício de outras funções educativas, reconhecendo que estes docentes (e
outros com outras formações específicas)
poderão exercer outras funções educativas
para além das que deverão desempenhar,
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como qualquer outro docente.
Para valorizar essa formação específica e
complementar o ME/Governo, desde 1987,
com o DL 232, de 11 de Junho, passou a
atribuir uma gratificação, vulgarmente designada por “subsídio” de especialização,
aos docentes especializados em Educação
Especial.
Este subsídio foi conseguido na sequência
da luta dos docentes do então ensino especial, que exigiram, desde sempre, a valorização do seu trabalho, marcado por uma
elevada dificuldade e complexidade, dada
a natureza das situações apresentadas por
crianças e jovens com quem trabalhavam
(e continuam a trabalhar), muitas apresentando graves dificuldades, um trabalho que
exige, igualmente, muita interacção com
as famílias.
Não há direitos mais importantes que outros!
E este é um direito conquistado por
docentes especializados (muitos deles
já aposentados) que agora é posto em
causa…
Não por se considerar não ser válido, adequado ou justo (tal discussão não teve, sequer, lugar) mas porque este MEC/Governo

está a reduzir/eliminar todos os direitos
que se destinem a reconhecer e valorizar o
trabalho de qualquer docente.
Este é mais um ataque aos docentes e à
qualidade da Escola Pública, não apenas
pela despesa, apesar de ser essa a justificação, mas sim com um verdadeiro objectivo: destruir todos os direitos conseguidos
durante anos pelos docentes, pondo em
causa a dignificação do trabalho docente.
É mais um factor de desmotivação dos docentes: cada vez trabalhar mais ganhando
cada vez menos e perder todos os direitos
que foram adquiridos ao longo de muitos
anos com a luta de todos.
Isto não é só uma perda do subsídio
de especialização para os docentes de
Educação Especial… é sim a tentativa de
destruição de todas as condições dignas de
trabalho conquistadas com a luta, durante
anos, dos docentes, sempre com um único
objectivo: o de termos uma Escola Pública
de qualidade, democrática e inclusiva
para todas as nossas crianças e jovens.
Mas isto é precisamente o que o ME/Governo quer destruir.
Se outras razões não houvesse, e há, bem
fortes, esta seria apenas mais uma para levar os docentes à luta!

Em
actual
Foco

Orçamento de Estado
para 2012
A destruição da escola pública

A proposta de OE para 2012 atira o orçamento da educação para 3,8% do PIB
(contra 5 % em 2010 e os 4,7% previstos
para 2011), representando, em termos
nominais, a passagem de 8.559 milhões
de euros em 2010 para 6.579 milhões de
euros em 2012.
Para além do confisco de 463 milhões
de euros, correspondentes aos subsídios de férias e Natal dos professores e
educadores do quadro (do Pré, Básico e
Secundário), do confisco de 27 milhões
correspondentes aos mesmos subsídios
dos professores contratados e da manutenção dos cortes salariais já efectuados
em 2011, de 159 milhões de euros, o governo pretende cortar mais 257 milhões
de euros através da supressão de ofertas
não essenciais do Ensino Básico (102 milhões de euros), com a constituição de
mega-agrupamentos (54 milhões de euros) e com outras medidas de racionalização (101 milhões de euros). A juntar a
isto pretende cortar mais 147 milhões de
euros no financiamento do Ensino Superior que somam aos mais de 100 milhões
resultantes do confisco dos subsídios de
férias e Natal.
Relativamente ao básico e secundário,
o corte de 102 milhões de euros representará qualquer coisa como o despedimento de mais de 12.000 professores
contratados e o envio para o quadro de
mobilidade especial de mais de 5.000
professores do quadro. Por outro lado, o

corte de 54 milhões, devido à constituição de mega-agrupamentos, terá como
reflexo o despedimento da quase totalidade dos restantes professores contratados e do envio de mais dois ou três
mil professores do quadro para a mobilidade especial. Convém compreender
que quem for atirado para a mobilidade
especial receberá o seu ordenado, na
totalidade, por um período de apenas
dois meses, depois terá mais dez meses
a receber 66,7% e ao fim de doze meses
passará a receber metade.
Quanto aos 101 milhões de euros de corte com outras medidas de racionalização
permanece um mistério acerca da forma
como serão executados. Certamente,
para além dos cortes nos magros orçamentos das escolas, envolverão a saída
de ainda mais professores para o quadro
da mobilidade especial e para a aposentação antecipada. Quer pela via do aumento do número de alunos por turma,
quer através do ataque aos direitos profissionais dos professores, que têm a ver
com o desgaste inerente ao exercício da
profissão, inscritos do Estatuto da Carreira Docente.
Este panorama enquadra um ataque sem
precedentes à Escola Pública em estabelecimentos públicos, feito à custa do
seu pilar essencial ao serviço dos futuros
trabalhadores portugueses: os professores e educadores!

...
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FENPROF considera “aterradora” e instrumento de “destruição e devastação social”
a proposta de OE 2012
A FENPROF considera aterradora a proposta de Orçamento do Estado para
2012, apresentada pelo governo e defendida por PSD e CDS, e um autêntico
instrumento de destruição e devastação social. Se for aprovada, levará a um
empobrecimento geral do povo português lançando muitos para níveis próximos ou mesmo de indigência. Tem razão D. Januário Torgal Ferreira quando
afirma tratar-se de terrorismo social. Temos de resistir e dar grande combate
a este forte e feio ataque a quem trabalha!

O Primeiro-Ministro de Portugal assume,
com este orçamento, o papel do Xerife de
Nothingam: rouba aos pobres para que os
ricos se continuem a banquetear! Nesta
história só há um Robin dos Bosques: o
povo português que, no seu conjunto,
através da luta, terá de fazer valer os seus
direitos e os seus interesses!
Este orçamento é uma peça-chave do ataque ao Estado social, com vista a destruilo, pelo que não surpreende que preveja
os cortes que apresenta para a Educação,
o setor mais fortemente visado. Pretendia
Nuno Crato implodir o Ministério quando
não o ocupava, agora parece ter mudado
de ideias e procura atingir as escolas e,
de uma forma geral, o sistema educativo
que poderá não resistir e explodir!
Portugal verá as verbas para a Educação
baixarem de 4,7 para 3,8% do PIB, ou
seja, 1.500 Milhões de euros. Este país,
em que persistem alguns dos mais graves problemas no âmbito da Educação,
refletidos em indicadores que continuam
a ser muito negativos – como as taxas de
insucesso e abandono escolares – passará,
nesta relação da Educação com o PIB, a
ocupar o 27.º e último lugar da lista da
União Europeia. Recorda-se que: já foi
superior a 6%; a OCDE recomenda esse
valor como mínimo; já na década de 90
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os governos portugueses apontavam para
a necessidade de 7%; no Brasil, hoje, já
se discutem os 10%!
Com este orçamento, os docentes, em
apenas dois anos, terão uma quebra do
seu rendimento, em média, na ordem dos
30%; aos 12.500 desempregados a mais
de 2011, juntar-se-ão mais de 25.000 no
próximo ano, o que significa, na prática,
o extermínio da contratação e a passagem
de vários milhares de docentes para a
“mobilidade especial”.
As medidas destinadas a provocarem este
enorme “despedimento coletivo” são de
tal ordem negativas que levariam a uma
degradação profunda das condições de
organização, trabalho e funcionamento
das escolas, podendo muitas entrar em
situação de rutura, e a uma acentuada
perda de qualidade do ensino.

E se é verdade que no 1.º Ciclo os horárioszero são já em número assustador, estes
disparariam, por força de alterações
curriculares, na História, na Geografia,
no EVT, na Educação Física, na Educação
Musical, no Francês, no Espanhol, mas
também em disciplinas como o Português,
a Matemática ou o Inglês, aqui sobretudo
devido aos mega-agrupamentos previstos e
a medidas ditas de racionalização, como o
aumento do número de alunos por turma.
As contas estão feitas: o governo quer
livrar-se de professores no valor de 257
Milhões de euros e isso pode significar
a extinção de 32.000 postos de
trabalho, podendo apontar-se para
uma redução que, no mínimo,
atingirá 25.000 professores:
15.000 a 17.000 contratados
(praticamente todos os que estão contratados para satisfazer
necessidades permanentes das

A concretizarem-se tais medidas, estaríamos de regresso à escola “do antigamente”, com algumas modernizações decorrentes
de estarmos no século XXI e não em meados do século XX: ler e
escrever, para além da “língua-mãe”, poderá ainda contemplar a
“língua-dólar”, sendo, por agora, menos provável a “língua-marco”; contar passaria a aprender-se em quadro interativo, ultrapassado
que está o quadro negro.

em Foco
foco
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escolas) e entre 8.000 e 10.000 docentes
dos quadros. Uma calamidade!

ciamento do Ensino Superior que somam aos mais de 100 Milhões resultantes do
confisco dos subsídios de férias e Natal aos docentes deste setor. Assim, teremos:

Estas medidas poderão ser insuficientes, adverte a UE! Na verdade,
elas poderão corresponder ao início de um período de recessão e
desemprego sem fim à vista!

RELATIVAMENTE A SALÁRIOS, AS REDUÇÕES SÃO:

As garantias do Estado relativamente ao
poço sem fundo que é o BPN já ultrapassam os 8.500 milhões de euros (5% do
PIB!). Se a isto se juntar o “caruncho” que
continua activo na Madeira, o pagamento
das “parcerias público privadas”, com
crescimento exponencial nos próximos
anos, e o “saneamento” das empresas públicas que se querem entregar “limpinhas
e baratas” ao capital internacional, temos
uma receita para a qual não chegará a
“supressão” dos subsídios de férias e Natal
dos funcionários públicos e pensionistas
e a horrorosa carga fiscal que não pára
de aumentar. Se esta lógica, inscrita na
Proposta de Orçamento para 2012, não for
travada, em meados do próximo ano teremos novas medidas de austeridade sobre
as “gorduras do estado” e os “gastadores
inveterados”, isto é, sobre os funcionários
públicos, os pensionistas e os trabalhadores do sector privado.
Para 2012, o Orçamento do Estado proposto prevê, para além do confisco de
463 Milhões de euros, correspondentes aos
subsídios de férias e Natal dos professores
e educadores do quadro (do Pré, Básico
e Secundário), o confisco de 27 Milhões
correspondentes aos mesmos subsídios
dos professores contratados
e a manutenção dos cortes
salariais já efectuados em
2011, no valor de 159 Milhões
de euros.
O governo pretende ainda
cortar mais 257 Milhões de
euros através da supressão
de ofertas não essenciais do Ensino
Básico (102 Milhões de euros), da
constituição de mega-agrupamentos (54 Milhões de euros) e de
outras medidas de racionalização (101
Milhões de euros). A juntar a isto, pretende
cortar mais 147 Milhões de euros no finan-

• Subsídios de férias e Natal: 14,3%
• Redução dos salários (mantida do ano anterior): 5% (valor médio)
• Corte no subsídio de Natal em 2011: 3,2%
• Congelamento dos salários (Inflação: 2011- 3,5%; 2012- 3,1%): cerca de 6,6%
• Congelamento das progressões nas carreiras
• Forte sobrecarga fiscal em sede de IRS

RELATIVAMENTE A PENSÕES, AS REDUÇÕES SÃO:
• Subsídios de férias e Natal: 14,3%
• Corte no subsídio de Natal em 2011: 3,2%
• Congelamento dos salários (Inflação: 2011- 3,5%; 2012- 3,1%): cerca de 6,6%
• Forte sobrecarga fiscal em sede de IRS

RELATIVAMENTE A EMPREGO, AS MEDIDAS APONTAM PARA:
• Alterações curriculares (102 Milhões de euros): 17.000 postos de trabalho
(10.000 a 12.000 contratados e 4.000 a 5.000 dos quadros);
• Encerramentos de escolas e criação de mega-agrupamentos (54 Milhões de
euros): 8.000 postos de trabalho (4.000 a 5.000 contratados e 1.000 a 2.000 dos
quadros);
• Outras medidas ditas de racionalização (aumento do número de alunos por
turma, cortes em CEF, extinção de projetos, alterações ao ECD, nomeadamente
no âmbito dos horários de trabalho – 101 Milhões, dos quais, no mínimo, metade
resultarão destas medidas): 7.000 postos de trabalho (2.000 a 4.000 contratados
e 1.000 a 2.000 dos quadros).
Estas medidas, deliberadamente previstas para levarem à redução de milhares de
professores nas escolas, terão consequências muito negativas na sua organização
pedagógica, no seu funcionamento e na sua capacidade de resposta em diversos
domínios, do educativo ao social. Se tivermos ainda em conta que, entre outras
medidas, está também prevista uma nova redução do financiamento das escolas,
estas sentirão dificuldades ainda maiores no que respeita a aspetos elementares
de funcionamento, como sejam o pagamento das contas de energia, água, limpeza, entre outros.
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ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA SERÁ
TAMBÉM VÍTIMA DESTA VIOLÊNCIA
ORÇAMENTAL
Para além do confisco dos subsídios de férias e de Natal, prevê-se um corte de 8,5%
das transferências do OE, num montante
de cerca de 150 Milhões. Consequências
imediatas são, entre outras, a não renovação de inúmeros contratos, a redução das
condições dos contratos relativas a dedicação exclusiva, o alastramento das situações
de elevada precariedade, a redução do
período de vigência de muitos contratos.
É ainda proposto o confisco de verbas
próprias que vão servindo para compensar
parte dos cortes orçamentais, num montante estimado de 44 Milhões de euros
só nas Universidades. Para além destes
cortes, assiste-se, ainda, a um verdadeiro
atentado à Autonomia Universitária e dos
Politécnicos, com o ministro das Finanças
a chamar a si as decisões fundamentais
relativas à gestão dos recursos humanos,
designadamente no que respeita a admis-

16 . Intervir

sões e concursos
Ficam assim postos em causa os apoios
à obtenção do doutoramento, sobretudo
pelos docentes do Politécnico que dele necessitam para obterem um vínculo estável
até 2015, designadamente no que concerne
a propinas e dispensa de serviço docente.
Também no que diz respeito à Ciência,
há cortes significativos que são impostos.
Daí decorre que ficam postas em causa as
renovações dos contratos a centenas de
investigadores científicos contratados.
Com o que se afirma, conclui-se que será
extremamente difícil para as instituições
conseguirem manter a qualidade da sua
atividade, designadamente ao nível do
ensino, da investigação e da sua ligação
à sociedade.

NUNCA, COMO NESTE MOMENTO, A
LUTA FEZ TANTA FALTA!

É indispensável recorrer a todas as formas
de denúncia, protesto e luta disponíveis,
ao mesmo tempo que se torna necessário
conseguir o mais amplo consenso público,
sindical e político para travar o empobrecimento do país e a destruição do núcleo
civilizacional moderno e solidário que construímos arduamente ao longo de muitas
gerações, que denominamos Estado Social!
Nesse sentido, a FENPROF:
• Estará disponível para reforçar todas as
ações e iniciativas que visem o objetivo de
inviabilizar este orçamento e de lhe propor
alternativas que salvaguardem aspetos essenciais do Estado social, nomeadamente
ao nível da Educação;
• Denunciará, no plano internacional, a
situação que está a ser vivida em Portugal
e apelará às organizações com que se relaciona, por todo o mundo, para que enviem
mensagens de preocupação pela situação e
de apoio à luta dos trabalhadores portugueses, designadamente dos professores em

Em Foco
defesa dos seus direitos e interesses e da
Escola Pública, dirigindo-as ao Presidente
da República, Primeiro-Ministro e Ministro
da Educação e Ciência;
• Apela a uma forte participação dos
professores, educadores e investigadores
na Manifestação Geral da Administração
Pública, marcada para 12 de novembro, em
Lisboa. A concentração destes profissionais
deverá ter lugar no Largo do Saldanha, às
14 horas;
• Apela aos professores, e educadores e
investigadores para que adiram em massa à
Greve Geral convocada para 24 de novembro, fazendo dela um momento de elevada
expressão da sua luta.
A FENPROF considera inadmissível e
inaceitável que, por conta dos “brandos
costumes” atribuídos aos portugueses, eles

estejam a ser alvo de políticas duríssimas
que não têm em conta os aspetos sociais
e põem em causa o futuro do país. O povo
português não é cobaia que possa ser deitada ao lixo por experiências falhadas de
políticas sem limites éticos nem respeito
pelas pessoas.

tratados. Os professores, educadores e
investigadores darão um forte e importante
contributo a essa luta patriótica.

Se é verdade que os portugueses sempre
revelaram moderação nas suas reações
em muitos momentos da sua história, não
é menos verdade que sempre souberam
reagir adequadamente e com grande determinação quando a sua soberania esteve
em causa, libertando-se de jugos estrangeiros e conseguindo sair com dignidade
dos períodos mais negros da sua história. É
um desses momentos que está a ser vivido
em Portugal; será através da luta, da luta
forte e determinada, que os portugueses
voltarão, mais uma vez, a dizer, que não
se resignam e não aceitam ser assim (des)

FENPROF ainda mais preocupada após reunião com MEC
Nada se confirma, nem desmente... E tudo pode acontecer!
A FENPROF reuniu com o Ministro da
Educação no passado dia 7 de Novembro
e, saiu da reunião ainda mais preocupada do que entrou: as “especulações”
que têm vindo a público sobre medidas
a tomar poderão não passar disso mesmo – especulações – ou não! Ou seja, o
que tem vindo a ser público sobre medidas que poderão ser tomadas para garantir uma redução de 1.500 Milhões de
euros na Educação poderá ser verdade…
ou não! Isto é, no MEC ninguém confirma nem desmente nada, pelo que tudo
é possível e esta indefinição e falta de
respostas não pode sossegar o país!

Do MEC, porém, chega um silêncio que
ensurdece em relação à maioria das questões apresentadas; do MEC chega a promessa de que, antes de as medidas serem
tomadas, os Sindicatos serão informados;
do MEC fica a certeza de a situação poder estar a chegar a um ponto de algum
descontrolo quanto ao que é preciso fazer
para garantir os cortes previstos e incomodidade perante isso… mas nada mais.

- Respostas sociais.

Que o desemprego vai aumentar, disso
não restam dúvidas; que a mobilidade especial pode mesmo chegar, isso também
se teme; que as escolas irão ter forma de
ser requalificadas e de ser garantida a sua
manutenção, sabe-se que está em estudo
a forma, mas ainda se desconhece o processo… fica a ideia de que o Governo distribuiu tarefas: o corte foi decidido pelas
Finanças; as medidas estão a ser identificadas pelo MEC que as aplicará. Todavia,
daqui até ao início do próximo ano letivo
vai um tempo em que talvez aconteça algum milagre. E se as coisas não correrem
exatamente assim, também não correrão
de forma muito diferente.

Esse documento incluía ainda um conjunto de 12 propostas da FENPROF destinadas a evitar ruturas nas escolas e o
colapso do sistema educativo, tendo em
conta o atual quadro de crise.

Aos professores só resta uma saída: reclamarem, protestarem, defenderem
alternativas e lutarem. Sem luta, com o
terreno livre, o Governo ficará de mãos
livres. O desemprego pode bater à porta

Na reunião, a FENPROF apresentou um
documento contendo as suas preocupações e dúvidas organizadas em 4 grandes
núcleos de questões:
- Emprego e estabilidade dos docentes;
- Organização e funcionamento das escolas;
- Qualidade educativa e organização do
sistema;

de cada contratado e a mobilidade especial, antecâmara desse desemprego,
pode bater à porta de cada docente do
quadro… ainda que as portas pareçam
estar trancadas!
Também não ficou claro que algumas
escolas não possam entrar em rutura a
meio do ano em curso. Os governantes
esperam que não, talvez, apenas, porque
a esperança costuma ser a última a morrer, mas não mais do que isso.
Porque lutar por outras soluções e alternativas – algumas das quais a FENPROF
apresentou na reunião – é indispensável,
a FENPROF apela a uma grande participação dos Professores, Educadores e Investigadores na Greve Geral de dia 24: é
fundamental que se faça ouvir a voz da
insatisfação e da exigência dos docentes
e vai fazer-se sentir!
Se é verdade, como afirmou o Ministro
nesta reunião, que se deverá ser responsável perante o futuro, não é menos verdade que isso exige que sejamos responsáveis perante o presente… e o Governo
não está a ser! Sem outra política para a
Educação que não seja a definida pelas
Finanças, o atual Governo assume, efetivamente, uma postura politicamente
irresponsável que se condena!
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VALOR DO ROUBO
docentes destacávelGLOBAL

Escalão/Índice
legal (ECD)

Valor do roubo
individual

126

2.291

10

22.910

151

2.800

15.000
(Ano completo)

42.000.000

1º / 167

3.310

5.778

19.125.180

2º / 188

4.200

13.661

57.376.200

3º / 205

4.710

18.428

86.795.880

4º / 218

4.965

14.602

72.498.930

223

5.092

73

371.716

5º / 235

5.474

7.411

40.567.814

6º / 245

5.983

10.325

61.774.475

7º / 272

7.002

4.269

29.891.538

8º / 299

8.020

14.541

116.618.820

9º / 340

9.547

19.152

182.844.144

VALOR DO ROUBO
GLOBAL

-

-

709.887.607
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EM 2012, QUEREM ROUBAR MAIS DE 700 MILHÕES
DE EUROS AOS NOSSOS SALÁRIOS! PROFESSORES
DESCEM, EM MÉDIA, 3 ESCALÕES!
Em 2012, os docentes continuarão a ter o seu salário reduzido pela “taxa de redução salarial” a que
ainda querem somar o roubo dos subsídios de férias
e Natal. No que respeita à remuneração anual, a
eliminação destes subsídios tem o mesmo peso que
teria uma redução salarial mensal de 14,3% em cima
da que já se aplicou em 2011.
Assim, repara no que querem roubar-te em 2012
(ver quadro da página anterior).
O SAQUE COMPLETO AOS EDUCADORES E PROFESSORES!
Tendo em conta os dados do MEC, sobre a distribuição de professores por escalões /índices, este roubo
que pretendem fazer a cada um de nós corresponde
a um saque global no valor de 709.887.607 – setecentos e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete
mil, seiscentos e sete euros! (ver quadro ao lado)
PARA ONDE VAI ESTE NOSSO DINHEIRO?
Não é para pagar os custos da Educação que, aí, há
um corte de 1.500 Milhões de euros!
Não é para pagar abonos de família, porque esses
foram cortados a milhares de famílias!
Não é para pagar a Saúde, porque aí vamos pagar
muito mais em taxas moderadoras!
Não é para pagar a Segurança Social porque aposentações e reformas também vão ser muito reduzidas!
Não é para apoiar os desempregados, porque esses
estão a perder os poucos apoios sociais que lhes restavam!
ENTÃO É PARA QUÊ?
Para enterrar ainda mais no BPN!
Para tapar a desgovernação madeirense!
Para manter as operações em bolsa sem qualquer
encargo fiscal!
Para oferecer dinheiro aos bancos e para que
estes quase não paguem impostos!
Para pagar à troika que, só em comissões, cobra
665 Milhões de euros!
Para encher os cofres do FMI, do BCE e da banca
internacional!

Escalão/Índice
legal (ECD)

Valor do roubo
individual

Número de
docentes

VALOR DO ROUBO
GLOBAL

126

2.291

10

22.910

151

2.800

15.000
(Ano completo)

42.000.000

1º / 167

3.310

5.778

19.125.180

2º / 188

4.200

13.661

57.376.200

3º / 205

4.710

18.428

86.795.880

4º / 218

4.965

14.602

72.498.930

223

5.092

73

371.716

5º / 235

5.474

7.411

40.567.814

6º / 245

5.983

10.325

61.774.475

7º / 272

7.002

4.269

29.891.538

8º / 299

8.020

14.541

116.618.820

9º / 340

9.547

19.152

182.844.144

VALOR DO ROUBO
GLOBAL

-

-

709.887.607

TU JÁ PERCEBESTE O QUE TE ESTÃO A FAZER!
E ENTÃO, PACTUAS COM ESTA VERGONHA?
Não pactues, age, protesta, vai à luta, recusa que te roubem! Eles
estão dispostos a roubar-te tudo, até ficares sem nada, pois a sua
ganância é insaciável.

Age!
PROTESTA CONTRA ESTE SAQUE ORGANIZADO! ADERE À GREVE
GERAL E MOBILIZA OS TEUS COLEGAS! DÁ A TUA FORÇA À GREVE
DE TODOS OS PORTUGUESES!
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
O 2/2010 não está morto, está mal enterrado!

Está praticamente terminado o ciclo de
avaliação do biénio 2009/2011 que deveria ter incidido sobre 2 anos de prática
docente mas que na realidade só aconteceu nas escolas durante alguns meses do
último ano lectivo.
Em muitas escolas ainda se arrasta o processo avaliativo dos docentes dos Quadros, estando agora a decorrer os prazos
legais para a eventual realização da entrevista entre o avaliador e o avaliado,
antes da realização das reuniões de Júri
de Avaliação.
Nos meses em que o modelo de avaliação
foi implementado, foi dando origem a
toda a espécie de arbitrariedades em muitas escolas. Num processo todo ele eivado
de injustiças, nesta etapa final, ainda os
professores se surpreendem ao descobrir
que no fim de tudo, muitos dos procedimentos legais decorrentes do Dec-Regulamentar nº 2/2010 não foram seguidos rigorosamente, como a questão da tomada
de conhecimento por escrito da proposta
de nota do avaliador/relator.
O SPZS nunca deixou de denunciar os
aspectos negativos deste modelo de
avaliação, chamando a atenção para
as injustiças a que iria dar azo nas
escolas, onde se tornou um factor de
discórdias e de quebra das relações de
solidariedade e cooperação entre os
professores.
Sobre o novo modelo
O actual Ministro da Educação decidiu iniciar o presente ano lectivo com o escolho
da avaliação do pessoal docente fora do
seu caminho, tendo começado por apresentar um calendário de negociação do
novo modelo que ocuparia parte do mês
de Agosto. A Fenprof considerou que era
fundamental realizar uma ampla consulta
aos professores e assim prolongar o processo negocial até ao início de Setembro.
No dia 7 de Setembro, nos vários plenários descentralizados que os Sindicatos da
Fenprof realizaram, reforçou-se a decisão
de não assinar acordo com o MEC pelas razões enunciadas na Acta Negocial:
“Concluído o processo negocial de revisão
do regime de avaliação do desempenho, a
FENPROF não chega a acordo com o MEC
em relação ao que dele resulta. Motivo
principal de desacordo é a manutenção de
quotas na avaliação que negam o princípio
do reconhecimento do mérito absoluto revelado pelos docentes no seu desempenho
profissional, fazendo prevalecer critérios

administrativos sobre outros de ordem
científica e pedagógica na atribuição das
respetivas classificações.
Também a manutenção de cinco
menções de avaliação e o tratamento
diferenciado entre docentes dos quadros e contratados no que respeita às
implicações da avaliação nos concursos
não merecem o acordo da FENPROF.
Há ainda outros aspetos relativamente
aos quais a FENPROF manifesta sérias reservas, de entre os quais se destaca um
modelo de avaliação externa pouco claro
na sua forma de operacionalização e omisso sobre as condições dos avaliadores externos para exercerem essa função, mas
também a própria avaliação interna cuja
responsabilidade da sua execução, na esmagadora maioria dos casos, recairá sobre
o coordenador de departamento.
Do processo que se conclui, contudo, resultam diversos ganhos para os professores e para as escolas, que a FENPROF valoriza, pois correspondem a posições que
defendeu e propostas que apresentou. São
disso exemplo, uma efetiva desburocratização de procedimentos, desaparecendo
grelhas, fichas, descritores, evidências
ou inúteis e absurdos dossiês de centenas
de páginas, entre outros instrumentos,
referências e procedimentos que apenas
serviam para tornar mais complexo o processo de avaliação. A realização da autoavaliação, através de um relatório crítico
com um número previamente estabelecido de páginas, desburocratiza e exige que
cada docente seja sintético na apreciação

e destaque o essencial da sua atividade.
FENPROF considera igualmente positivo o
alargamento dos ciclos avaliativos para,
por norma, 4 anos concluindo-se no ano
anterior ao da progressão, o prolongamento dos efeitos das observações de aulas já
efetuadas, mas que não tiveram qualquer
consequência, bem como diversos esclarecimentos que constarão do articulado
do diploma legal a aprovar, nomeadamente em relação ao conceito de assiduidade,
clarificando-se a consideração das situações previstas no artigo 103.º do ECD.
Há ainda a registar positivamente outros
resultados que constam da ata negocial
final, tais como a consideração dos períodos de contratação inferiores a 180 dias,
que não podendo ser avaliados, relevarão
para efeito de concurso e futuras integração e progressão na carreira; o carácter
mais positivo da solução estabelecida para
a relação entre a avaliação e os concursos, ainda que mereça crítica da FENPROF,
já atrás registada, a diferença imposta entre docentes dos quadros e contratados;
finalmente, a publicação da portaria prevista no número 7 do artigo 37.º do ECD,
dando assim resposta a um problema que
se arrasta há muito, discriminando alguns
docentes.”
No final de mais este episódio do folhetim
da avaliação, fica a pergunta: qual a razão
desta urgência em negociar a avaliação de
desempenho, quando o governo pretende
manter o congelamento das progressões
na carreira docente?
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Proletarização da
profissão docente...
Neste contexto social e político que
condiciona e redefine o papel da escola
pública, urge questionar que transformações se vão operar na profissão docente.
Haverá lugar para docentes que tenham
um papel reflexivo, enquanto profissionais com liberdade e autonomia para desenhar a sua intervenção num quadro de
respeito pelas instituições e em consonância com uma democracia participativa? É esta a questão de partida para esta
reflexão que se pretende desenvolver
tendo como referência as medidas políticas que o governo pretende impor aos
portugueses em nome da crise.
Por detrás de medidas que vão empobrecer radicalmente os portugueses estão
associadas ideias muito claras sobre o
modelo de sociedade que interessa aos
políticos que integram e legitimam este
governo de coligação PSD/CDS, bem
como aqueles que direta ou indiretamente escancararam as portas, designadamente o PS, para que a direita, neste
quadro parlamentar favorável, desenvolva de políticas que, definitivamente, levarão à destruição dos três grandes pila-
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res do estado social, a educação, a saúde
e a segurança social.

papel dos e das docentes, que o vêm alterado, desqualificado e totalmente reformulado, cada vez mais desprovido da
liberdade que o caracterizava.

As medidas para a educação assumidas
vão para lá dos cortes orçamentais, pretendem impor um novo paradigma social O processo pelo qual se reconfigura esse
que põe em risco a própria democracia, papel profissional, neste caso docente,
pois a escola que PSD/CDS preconizam designa-se por proletarização.
é a escola minimalista da instrução, do
aprender a ler, escrever e
contar, a escola do estado Esta (re)caracterização baseia-se
novo, uma escola fascista,
na consideração de que estes tracujo objetivo não é formar
cidadãos para uma particibalhadores assalariados são subpação plena e democrática
metidos a determinadas condições
na sociedade, mas, ao contrário, fabricar trabalhadode trabalho que se identificam
res especializados, acríticos, prontos para ingressar com os processos históricos pecunum mercado de trabalho liares relacionados com os modos
que os explore, que os esde produção capitalista.
cravize e que os domine.
Neste quadro negro de uma realidade
educativa que vai ser delapidada das suas
características marcantes de uma escola pública, democrática, pluralista, que
assumia a diversidade como uma marca
natural e a respeitava, reconfigura-se o

As funções e tarefas designadas para os
docentes, sobretudo nos últimos anos,
evoluíram em função de alguns ditames
alheios ao contexto escolar, provêm de
exigências externas, mediadas por polí-

actual

actual
ticas educativas que determinam em boa
medida o status dos profissionais docentes, desenhando, não só o perfil, mas
também as condições de trabalho, os
horários, as condições de produtividade
e disponibilidade, a mobilidade local e
funcional, entre outros aspetos.
Relacionado com a proletarização surge
o conceito de intensificação do trabalho,
vinculado ao controlo externo do tempo
do docente. O aumento quantitativo das
exigências que a administração impõe
implica uma colonização do seu tempo,
cada vez mais utilizado para tarefas burocráticas e cada vez menos para dedicar
à essência do seu conteúdo funcional que
tem a ver com o trabalho com os alunos.
O proletário é definido como um trabalhador que perdeu o controlo sobre os
meios, os objetivos e o processo do seu
trabalho. Neste sentido, o ocaso dos momentos laborais que anteriormente estavam exclusivamente sobre o seu controlo
autónomo supõe um passo em direção
à proletarização, neste caso, entendido
como a perda da autonomia profissional.
Outra situação que se constitui como

parte desse processo é a separação de
funções em instâncias distintas, situando
de um lado a definição de metas a atingir
(projetos educativos), noutro lado o poder de avaliar, controlar e sancionar esses mesmos processos e os resultados (tal
como no modelo de avaliação de desempenho vigente) e, por fim, a simples execução do trabalho, por parte do docente.

sua vez, a autoexigência moral. Esse sentimento negativo, que se situa num nível
inconsciente, pode estar, junto com outros fatores, na base de uma rotinização
do trabalho com os alunos, numa escassa
participação nos órgãos de gestão e na
adesão a posições contrárias ao desenvolvimento profissional e à inovação do
processo educativo.

As consequências desse processo crescente que se vem verificando rumo à intensificação e proletarização
é a perda do sentido ético
Fica claro, que esta proletaripor parte dos docentes, que,
naturalmente, desviam uma
zação não ocorre de forma ocaparte da responsabilidade
sional, pelo contrário, é uma
sentida sobre a sua própria
tarefa às instâncias que reduestratégia ideológica ao serviço
zem a sua capacidade real de
de uma escola pública que se
decisão, a sua autonomia pessoal e profissional. A sensação
organiza, cada vez de forma mais
de perda de controlo sobre
as tarefas é acompanhada, decisiva, aos interesses do capinaturalmente, de uma redutal financeiro e a um projeto de
ção da perda de sentido de
responsabilidade direta sobre
sociedade que coloca em causa
a mesma, a qual relaxa, por

a democracia, pois cada vez é
mais consensual que a regulação
mercantil que se pretende fazer
de setores sociais estratégicos
são incompatíveis com as práticas
democráticas.

Este momento é de reflexão mas está longe de ser
de resignação, por tudo o que está em causa neste momento. A luta é a mais importante arma dos
docentes para defender a sua profissionalidade, a
escola pública, a democracia e o futuro dos portugueses e das portuguesas.
Marco Rosa (Dirigente do SPZS)

Intervir . 23

actual

Redução da componente
lectiva por idade e tempo
de serviço
(Artigo 79º do ECD)
Exija o cumprimento integral
deste direito!

Como é de todos conhecido, o ECD publicado 19 de Janeiro de 2007, era então
ministra da educação Maria de Lurdes Rodrigues, alterou a redacção do artigo 79º,
retardando na idade a atribuição de horas de redução da componente lectiva (CL)
por idade e tempo de serviço.
Na nova redacção então aprovada, o regime de redução da CL dos professores dos 2º
e 3º CEB e ES e Educação Especial que passou a vigorar é o seguinte:
• 50 anos de idade e 15 de serviço: 2 horas de redução;
• 55 anos de idade e 20 anos de serviço: + 2 horas de redução;
• 60 anos de idade e 25 anos de serviço: + 4 horas de redução.
Não obstante, o DL n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, que aprovou esta nova redacção
do artigo 79º do ECD, aprovou igualmente, no seu artigo 18º, um regime transitório
de salvaguarda da redução da componente lectiva para quem, aquando da data de
entrada em vigor deste diploma legal (20-01-2007) já adquirira o direito a 2, 4, 6
ou 8 horas de redução da CL ao abrigo da anterior redacção do artigo 79º do ECD.
Considerando este regime transitório, a redução da CL por idade e tempo de serviço
a que os professores têm inequivocamente direito (não há lugar a segundas interpretações) é dado pela tabela seguinte:

Ou seja, na prática, todos os professores
que completaram 50 ou 55 anos de idade
entre os dias 20 de Janeiro de 2007 e 31
de Agosto de 2011 (desde que contabilizem um mínimo de, respectivamente,
15 e 20 anos de serviço), têm direito,
até ao limite máximo de 8 horas de redução, a acumular mais 2 horas de redução da CL ao número das que já beneficiavam ao abrigo da redação do artigo
79º do ECD anterior à entrada em vigor
do DL n.º 15/2007, de 19 de Janeiro.
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Colega,
Na defesa de um direito seu com claras implicações quer nas condições de
exercício da profissão, quer na própria
definição das necessidades de recursos
humanos docentes das escolas, caso se
encontre nas condições indicadas em
cima e não esteja ainda a beneficiar da
redução adicional que dela resulta, não
hesite em reclamar a sua imediata concretização.

part-coop

part-coop

Docentes do Particular, Cooperativo,
IPSS e Misericórdias
Medidas diferentes, o mesmo objectivo:
Retirar direitos aos trabalhadores!

Hoje, assistimos a duas grandes ofensivas
que, aparentemente, atingem trabalhadores de sectores diferentes (público e
privado) fazendo crer que são medidas
autónomas e que as alterações propostas
não se acumulam nos dois sectores.
Uma é o Orçamento de Estado (OE) para
2012 que ataca, principalmente, os trabalhadores do sector público: mantém
a redução salarial já aplicada em 2011,
bem como o congelamento das progressões nas carreiras, elimina o subsídio de
férias e de Natal, entre outras medidas…
A outra grande ofensiva incide sobre o
Código de Trabalho, com o patronato a
fazer grande pressão para a introdução
de alterações, e que aparentemente só
se aplicam aos trabalhadores do sector
privado: facilitar os motivos e os processos de despedimento, reduzir para 20
dias por cada ano de serviço, bem como
introduzir o limite máximo de 12 meses
para as indemnizações (independentemente do número de anos de serviço),
aumentar 30 minutos por dia de trabalho
grátis (aumentando assim, subtilmente,
o horário de trabalho semanal em duas
horas e meia),…
Mas o objectivo é, a muito curto prazo,
interligarem-se as duas ofensivas e, juntando as medidas gravosas (hoje, muitas
delas, ainda sobre forma de proposta),
criar condições para uma ainda maior
desvalorização do trabalho. Um lema
hoje muito utilizado pelo Governo é fazer mais por menos, ou seja, trabalhar
mais horas (e quando o “patrão” exigir)
ganhando um salário mais baixo (o tra-

balho é assim desvalorizado como algo
insignificante e pouco digno).
O objectivo é reduzir as condições e as
relações laborais para tornar os trabalhadores mais frágeis perante a prepotência
e autoridade dos patrões, ou seja, quanto menos protegido estiver o trabalhador
menos resistente fica para defender os
seus direitos e manter o seu emprego.
Outra medida que os patrões e este governo pretendem impor é o fim da contratação colectiva (que obrigatoriamente
tem que ser negociada com os representantes dos trabalhadores, ou seja, os Sindicatos) passando a negociar os patrões
directamente com os seus trabalhadores.

trabalha levará a uma diminuição drástica de consumo, que se reflectirá numa
elevada quebra de investimentos, com
consequências na economia portuguesa.

Percebe-se, assim, que os argumentos
que o governo utiliza, dizendo que estas
medidas são para melhorar a situação do
país, são falsos… não se pode melhorar a
situação económica de um país quando
se retiram aos trabalhadores a forma de
subsistência e sobrevivência. Estes são
argumentos falsos para a recuperação
do país e da crise, mas são argumentos
válidos para atingir o objectivo destes
governantes submissos às imposições europeias que põem em causa a soberania
nacional: destruir todos os
Sem uma entidade externa (sindicatos) a exigir direitos conquistados pelos
melhores condições de trabalho, de carreiras,
trabalhadores, deixando-os
de salários… está aberta a porta para uma ainda cada vez mais frágeis pemaior exploração do homem pelo homem… para rante o poder discricionário dos seus “patrões”.
conseguirem esse seu objectivo, será preciso

que os trabalhadores estejam muito fragilizados
(sendo isso que tentam!) porque, como todos sabemos, unidos os trabalhadores, não são apenas
mais, mas mais fortes que os patrões…
Todas estas medidas, a serem implementadas, representarão um retrocesso civilizacional e social, que resulta da perda de
direitos conquistados, durante anos, com
muita luta de todos os trabalhadores.
Estas medidas também representarão
para o país um retrocesso económico
devido ao empobrecimento geral dos trabalhadores. O aumento do desemprego e
a redução de direitos e salário a quem

Por todas estas razões se
percebe que o caminho
não é o da resignação mas
da luta. Não podemos ficar
de braços cruzados, pois
temos de defender os nossos direitos, o nosso salário, o nosso emprego, em suma, o nosso futuro. Outras
se seguirão, mas a mais importante de
todas, por ser a mais próxima, é a Greve
Geral de dia 24 de Novembro, momento
em que todos os trabalhadores, dos sectores público e privado, irão demonstrar
o seu protesto contra estas medidas exigindo outras opções políticas.
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3ª Conferência Nacional aprovou
orientações e linhas de trabalho

Na foto: Rui Salgado, membro da Coordenadora do Departamento do Ensino Superior e Investigação e Dirigente do SPZS; António Nóvoa,
Reitor da Universidade de Lisboa, convidado da FENPROF que produziu uma intervenção muito importante, no contexto da grave situação
que o país e o Ensino Superior vivem, afirmando que uma universidade deve ser sobretudo “uma escola de liberdade”; Mário Nogueira,
Secretário-Geral da FENPROF; e João Cunha e Serra, Coordenador do Ensino Superior e Investigação da FENPROF.

medidas entretanto anunciadas pelo
A Conferência Nacional do Ensino
Superior e da Investigação promovida Governo, a degradação acelerada
da situação, fazem com que não
pela FENPROF realizou-se nos dias
perdendo de vista a ideia do futuro,
4 e 5 de Novembro na Faculdade de o “Afirmar o papel estratégico do
Farmácia da Universidade de Lisboa. Ensino Superior e da Ciência” signiAo longo dos 2 dias foram passados em
revista os principais problemas com que
se debate o ensino superior em Portugal.
Sob o lema “Afirmar o papel estratégico
do Ensino Superior e investigação”, participaram nos debates mais de 150 colegas
e dirigentes dos sindicatos de professores.
O lema sugeria uma discussão virada para
o futuro, para a definição de estratégias
e propostas ofensivas de valorização do
ensino superior e da ciência e do seu papel no combate à crise e no desenvolvimento económico, social, cultural, científico, tecnológico ... integral do país. As
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fique hoje, e antes de tudo o mais,
resistir e defender o ensino superior, a ciência, a escola pública, no seu conjunto e
cada uma das suas instituições.
Assim, a Conferência aprovou uma resolução em que se clarifica que “Afirmar o
papel estratégico do Ensino Superior e da
Ciência”, passa actualmente pelo combate ao desinvestimento no sector e em
particular à proposta de Orçamento de
Estado para 2012.
Os cortes nas Receitas Gerais das Instituições públicas do ES, provenientes do
OE, de 2011 para 2012, atingem um valor

global superior a 250 milhões de euros,
o que corresponde a um corte médio de
22% nas transferências do Estado.
A fatia maior deste corte, vai ser, como
sabemos, suportada directamente por
todos e cada um de nós que com o seu
trabalho contribui para a formação avançada das novas gerações, para fazer
avançar o conhecimento científico, para
o desenvolvimento cultural e tecnológico
do país e das suas regiões.
A outra parcela do corte, directamente
às Universidades e Politécnicos coloca,
no dizer dos Reitores, as instituições “em
situações extremas, não só quanto à exequibilidade da sua missão, como também
no que respeita ao desempenho que das
mesmas se espera”.
Para além dos cortes, a proposta de OE
inclui ainda um verdadeiro atentado à

superior

A Conferência reuniu delegados e convidados, incluindo
representantes de Espanha,
França, Irlanda e Dinamarca,
e teve como lema “Afirmar
o papel estratégico do Ensino
Superior e da Ciência” e foi
marcada pela análise de um
conjunto de temas centrais, de
viva actualidade para o sector
e para os seus profissionais de
ensino e investigação.

constitucionalmente reconhecida Autonomia Universitária e dos Politécnicos,
que foi vivamente repudiada na Conferência.

Com este OE, a urgente renovação dos
quadros docentes e investigadores fica
uma vez mais adiada. Está-se a desaproveitar as potencialidades da nova geração
de jovens altamente qualificados em que
o país investiu.
A crise e as suas consequências não são
uma fatalidade e a acção colectiva poderá inverter o rumo das políticas que este
Governo quer impor. A defesa do ensino
superior, capaz de responder às necessidades do país, está nas nossas mãos,
está na mobilização da nossa indignação.
Neste sentido, a Conferência Nacional
do Ensino Superior e da Investigação da

FENPROF, apelou a todos os
docentes e investigadores
que se empenhem no combate pela defesa e afirmação do
ensino superior e da ciência,
nomeadamente:

Lutar, em conjunto com todos os professores e todos os
trabalhadores da administração pública
contra o confisco dos subsídios de férias
e de Natal e pelo fim do corte (dito temporário) nos salários ocorrido em 2011.
Lutar contra a diminuição do financiamento público ao ensino superior e o ataque ao estado social.

Defender a Autonomia Universitária e
dos Politécnicos e combater o aumento
da burocracia e as restrições administrativas.
Combater os despedimentos e o aumento
da precariedade no recrutamento de docentes convidados.
Neste sentido, a Conferência apelou a
todos os colegas que participem nas próximas acções de luta, nomeadamente na
manifestação nacional da administração
pública, dia 12 de Novembro em Lisboa e
na Greve Geral de 24 de Novembro.
Mais informações em:
www.fenprof.pt/SUPERIOR
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Rui Cambraia, Equiparado a Professor-Adjunto na ESE de Portalegre, investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação e
Inovação (C3i) do Instituto Politécnico de Portalegre (Sócio do SPZS n.º 16490).

Educação Artística – uma revolução por fazer

Contribuição para o debate sobre o Ensino Superior no âmbito da 3ª Conferência da Fenprof
sobre o Ensino Superior e Investigação.
A luz é apenas uma parte (visível) do espectro das radiações electromagnéticas.
Do mesmo modo, a linguagem (e o pensamento) verbal corresponde apenas a uma
ínfima parte (inteligível) do espectro perceptível e expressivo da realidade. Considerando a Inteligência como uma harmonização integral das faculdades humanas
(sensível, motora, afectiva, reflexiva,
cognoscitiva, expressiva, interpessoal e
criativa), uma educação dedicada exclusivamente à perspectiva lógico-dedutiva da
nossa experiência do mundo é profundamente limitada. É o que se verifica, em

direito de todos os seres humanos. Território desbravado por artistas e educadores
artísticos, o desvelar da profunda relação
que existe entre todas as coisas, e a reinvenção do mundo tal como o vivemos em
cada dia, não pode ser um privilégio de
alguns, mas uma prática educativa e criativa constante ao longo da vida.
A educação artística promove a integralidade da pessoa, nas suas possibilidades
individuais e sociais, através da prática
continuada e transversal de expressões
artísticas, e deve distinguir se da educação pela arte – o modelo pedagógico onde

É nos anos 90 do século XX que alguns dos
pioneiros do Movimento de Educação Pela
Arte (em actividade desde os anos 60), e
antigos alunos do Curso de Professores de
Educação Pela Arte, fundam o Movimento
Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte, levando a cabo diversas
actividades formativas na área da Arte/
Educação. Nos últimos anos, iniciativas e
instituições como o Clube UNESCO de Educação Artística, o Projecto Espaço_Corpo,
a nível privado, ou o Programa de Educação Estética e Artística do Ministério da
Educação, desmultiplicam-se na promoção e realização de actividades formativas
para diversos públicos, ou para professores do Ensino Básico e educadores do nível Pré-Escolar, com vista a potenciar o já
existente desenvolvimento curricular em
artes.
A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre criou recentemente a primeira Licenciatura em
Educação Artística em Portugal, formação
esta que encontra sequência num segundo
ciclo de estudos (Mestrado) em Educação
Artística, em diversas instituições do ensino superior, como o Instituto Piaget, a
Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa e diversas Escolas Superiores de
Educação, em Viana do Castelo, Lisboa e
Vila Nova de Gaia.

termos gerais, observando as práticas e as
logísticas associadas às dinâmicas didáctico-pedagógicas dos sistemas educativos
em praticamente todo o mundo, mesmo
quando são ministradas áreas curriculares com componentes artísticas, como as
diferentes expressões e a literatura. Por
isso, afirma Ken Robinson, a escola mata a
criatividade e afasta crianças e jovens dos
seus elementos, isto é, das suas vocações.
Temos, assim, uma sociedade «desvocacionada», e nenhum sistema político,
financeiro, social e cultural sobrevive a
uma comunidade onde cada indivíduo
é um estranho para si mesmo (e para
outrem), sem referências, com frágeis
estruturas axiológicas, sem perspectivas
e com horizontes muito reduzidos relativamente à paisagem em que a vida se
pode constituir na sua plenitude.
Aquilo que nos falta (a cada um de nós) de
impensável e indizível, no espectro perceptível e expressivo da realidade, é um
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as diferentes áreas cognitivas são ministradas através das expressões artísticas –,
e do ensino artístico – o ensino específico
e vocacional de uma determinada forma
de arte.
Depois do Curso de Professores de Educação Pela Arte, da Escola Piloto Para a Formação de Professores de Educação Pela
Arte – projecto orientado por Arquimedes
Santos, e que funcionou no Conservatório
Nacional durante a década de setenta e
início da década de oitenta do século XX
–, a presença da Educação Artística (que
subjaz ao referido projecto piloto de Educação Pela Arte) reduziu-se, na área educativa em geral, à sua oficialização no sistema educativo através da Lei de Bases do
Sistema Educativo, em 1986, e do Decreto
Lei da Educação Artística, em 1990, legislações que não foram acompanhadas por
estruturas adequadas para a formação dos
professores nas componentes artísticas.

Face à crise política global, à crise económica, à crise de valores e à crise ambiental, as propostas de resolução, que
surgem de diversos quadrantes políticos e
académicos, são de pendor exclusivamente político e científico, e nenhuma é feita
considerando o valor educativo. Mas, de
facto, estando em causa o sujeito integral, é a cidadania e, consequentemente,
a própria democracia que estão em causa. A verdadeira revolução está assim por
operar: a revolução educativa, em torno
de uma formação de cidadãos livres, críticos, participativos e criativos, fortemente estruturados ética e moralmente,
solidários, ambientalistas e capazes de
constituírem, no seu conjunto global, uma
sociedade sustentável, e que só uma educação artística desde os primeiros anos da
pré-escolaridade poderá verdadeiramente
proporcionar.
Referências bibliográficas: Read, Herbert, Educação Pela Arte, Lisboa,
Edições 70, 2010; Robinson, Ken, O Elemento, Porto, Porto Editora, 2011;
Sousa, Alberto B., Educação Pela Arte e Artes na Educação – 1º Volume
Bases Psicopedagógicas, Lisboa, Instituto Piaget, 2003.
Legislação: Lei de Bases dos Sistema Educativo: Lei n.º 46/86, de 30 de
Setembro; Decreto Lei da Educação Artística: Decreto Lei n.º 344/90, de
2 de Novembro.

actual
Colocação “estranha” no Agrupamento de Almancil

actual

SPZS exige apuramento total
dos factos e a reposição da
legalidade!

mas preteridas por razões que se desconhecem, o SPZS/Faro considerou indispensável que, de imediato, tenham sido
levados a efeito os procedimentos legais
previstos, com vista a apurar o que se
passou e se houve ou não favorecimento
por parte da direcção da escola no âmbito de um concurso que, para todos os
efeitos, é público, devendo reger-se por
critérios previamente estabelecidos e
normas de transparência, sendo devidos,
a todos os candidatos, os fundamentos da
decisão final.
É absolutamente inadmissível a justificação do director do Agrupamento de Escolas de Almancil a propósito da escolha de
uma educadora de infância, sem qualquer
experiência profissional e que, em condições normais de concurso, estaria no final
da lista de candidatos, para o preenchimento de um lugar ao qual se candidataram outras educadoras com nota de curso
superior e muitos anos de serviço.
Contrariamente ao que afirma o director
em entrevista a um jornal, não é verdade
que a legislação permita ao agrupamento
total liberdade na escolha dos candida-

tos. Se assim fosse, estaríamos no reino
da discricionariedade absoluta que, por
muito que seja do agrado do director
dessa escola, não é onde estamos. A democracia tem regras que, por mínimas
que sejam, deverão ser respeitadas.
Não é verdade que tenha sido a entrevista a determinar a escolha, pois, se assim
fosse, todos os candidatos deveriam ter
sido entrevistados, o que não aconteceu.
Face a esta situação de contornos muito
estranhos e perante as queixas recebidas de educadoras melhor posicionadas,

Nesse sentido, o SPZS expôs esta situação ao Ministro da Educação, ao Director Regional de Educação do Algarve e à
Inspecção-geral de Educação, exigindo
que, com a máxima celeridade, fossem
apuradas as razões que levaram a que se
criasse tal situação. Facto que mereceu a
atenção da Inspeção-Geral da Educação,
que detectou irregularidades neste processo, ditando a anulação do concurso.
O SPZS congratula-se com a anulação do
concurso mas exige que os responsáveis
por tais irregularidades assumam as consequências desse ato.

Compensação por caducidade
Aos professores que cessam o contrato
e não obtêm colocação:
Tens direito a receber uma compensação
por caducidade do contrato, por força
dos disposto no nº3 do artigo 252º do
Regulamento do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas (Lei 59/2008 de de
11/9)-

Completa o requerimento a entregar na
escola / agrupamento onde cessaste contrato (o requerimento está no interior do
Guia de Sobrevivência dos Professores
Contratados - Disponível no SPZS/FENPROF).
Se a resposta for negativa, dirige-te ao
teu sindicato.

Para consultar:
- Regulamento do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas;
- Requerimento da compensação por caducidade;
- www.spzs.pt
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Encerramento de escolas
do 1º Ciclo em Lagos
Câmara Municipal de Lagos decide encerrar escolas do 1º ciclo do
ensino básico (1ºCEB), alegando dificuldades financeiras.

Foi com alguma perplexidade que, depois
do início do ano lectivo, recebemos a notícia do encerramento de duas escolas do
1ºCEB, a escola do Sargaçal, com duas turmas (uma com 12 alunos e outra com 14
alunos), e a escola de Lagos nº2, com 3
turmas (entre 24 e 25 alunos por turma). A
autarquia alegando a falta de verbas para
a deslocação dos alunos, designadamente, no horário de almoço e que as escolas
para onde se deslocam possuem refeitório
e biblioteca. No entanto ficam algumas
questões no ar que deveriam ser devidamente esclarecidas:
• Será que, só agora, depois do inicio
do ano lectivo, a autarquia se deu conta que as escolas em causa não tinham
refeitório nem biblioteca?
• As turmas vão ficar como estavam
ou estes alunos vão ser redistribuídos
por outras turmas?
• Que condições têm as escolas de
acolhimento para estes alunos?
• Estarão os encarregados de educação
em concordância com esta situação?
E por último,
• Como é que docentes pertencentes a
um quadro de um agrupamento de escolas se vêem, de repente, a leccionar

noutro agrupamento de escolas ao qual
não pertencem, terá isto cobertura
legal?
O MEC, ao permitir que, de forma desregrada, se façam as alterações que as
autarquias entendem a seu bel-prazer e
em qualquer altura, está a abrir precedentes para que outros façam o mesmo
ou pior de acordo com as conveniências, ajudando ainda mais a lançar o
caos no sistema educativo.
Após uma semana de reuniões com pais/
encarregados de educação, direções dos
agrupamentos de escolas, Direção Regional de Educação, a autarquia de Lagos
recua e assume publicamente que até ao
final do ano letivo 2011/2012 não irá encerrar as 2 escolas do 1º CEB.
A denúncia pública, feita pelo SPZS no
dia 28 de Setembro, e os protestos dos
pais/encarregados de educação demonstraram preocupação pela situação
que seria criada, quando o ano letivo já
estava iniciado, a professores, alunos
e respectivas famílias tendo apontado
como única solução possível, para a resolução deste problema, a continuação
de funcionamento destas escolas.
O SPZS regista com preocupação a falta de
transparência neste processo, que se pre-

parava à revelia de tudo e de todos, por
várias vezes a autarquia referiu uma fuga
de informação, quando, na realidade, se
tratou da denúncia de uma situação, que
a verificar-se, seria a subversão total dos
processos democráticos, regista também
a irresponsabilidade da DREAlg, que parece neste momento não existir, mas que dá
sinal de si pelas piores razões, neste caso,
dando total cobertura a uma situação que
coloca os legítimos interesses dos alunos e
alunas, das famílias e dos docentes e pessoal não docente claramente à margem
deste processo, expondo de forma muito
evidente as verdadeiras opções políticas
de fundo deste governo em políticas educativas.
O SPZS congratula-se com a decisão de
não encerramento destas escolas por parte da autarquia. A solução encontrada demonstra que o protesto e a denúncia de
situações ilegais e incorrectas são fundamentais para a reposição da legalidade.
Quem luta nem sempre ganha, mas
quem não luta perde sempre!		
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Resultados: Faça a soma dos pontos que obteve, relacionando apenas uma resposta para
cada pergunta, recorrendo à tabela para verificar a cotação de cada resposta.
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De 36 a 40 pontos
Muito bem!, o(a) colega analisou à lupa o novo
OE. Não se esqueça de transmitir aos seus colegas o que está em jogo e o que o Governo
pretende com estas medidas.
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Pontuação:

a 5
b 1
c 1
d 0

De 25 a 35 pontos
Ok!, mesmo com algumas incertezas lá vai trocando ideias e lendo as últimas sobre as intensões em curso.
O colega tem consciência que o OE 2012, afunda o Estado-Social e não serve a Escola Pública.

questionário

Será que

Conhece realmente o novo Orçamento de Estado?
As soluções que este Governo escolheu
para tirar Portugal da crise é algo que
vem na mesma linha de acção dos seus
antecessores, soluções que já provaram,
por diversas vezes, que só empobrecem
os portugueses e aceleram a destruição
da economia nacional. Trata-se de um

1

Com os cortes que a Educação levou
este ano e irá levar em 2012, o peso da
Educação no PIB passará de 4,7% para
3,8% que lugar Portugal irá ocupar entre
os 27 da União Europeia?
a) Portugal irá ocupar o 1º lugar, o país
que mais investe na educação;
b) Portugal irá ocupar o 19º lugar, um país
que investe na educação;
c) Portugal irá ocupar o último lugar, o
país que menos investe na educação;
d) Portugal irá ocupar o lugar mais próximo da janela quando tiver de emigrar
para estudar e trabalhar;

2

As alterações curriculares propostas
pelo Governo, irão, para além de reduzir
102 milhões de euros na educação:
a) Melhorar o funcionamento e a organização pedagógica nas escolas;
b) Reduzir 17.000 postos de trabalho,
10.000 a 12.000 contratados e 4.000 a
5.000 dos quadros;
c) Reduzir 17.000 postos de trabalho, alguns contratados e uma grande maioria
dos priveligiados dos quadros;
d) Reduzir 17.000 postos de trabalho,
muitos inexperientes contratados e alguns
dos quadros, sem horários;

3

Estão previstos mais encerramentos de
escolas e criação de Mega-Agrupamentos:
a) Levará à dispensa de 8.000 postos de
trabalho, alguns contratados, poucos dos
quadros e será poior para os auxiliares;
b) Levará à dispensa de 8.000 postos de
trabalho, 4.000 a 5.000 contratados e
1.000 a 2.000 dos quadros;
c) Levará à redução de 8.000 postos de
trabalho, mas não será o meu;
d) Levará ao aumento de associações com
sedes em antigas escolas;
De 15 a 24 pontos
O(a) colega anda muito distraído(a). Acredita
que os problemas podem ser resolvidos pela
fada-madrinha que chega e, com a varinha de
condão, transforma a realidade má em boa. E
ainda acha que o Governo está cheio de boas
intenções e, mais a mais, julga que será bafejado pela sorte.

particular e violento ataque ao “Estado
social”, com o objetivo de o reduzir a
simples práticas assistencialistas, num
país cujos cidadãos estão em processo
de rápido empobrecimento e muitos poderão passar, também rapidamente, ao
estado de indigência.

4

Em apenas 2 anos (2011 e 2012) os
cortes nas remunerações dos docentes é:
a) Superior a 30% corresponde a uma perda total, em média, superior a 7 salários;
b) Superior a 30% mas não se nota, os docentes já ganham muito;
c) Superior a 30% mas sempre é 1/3 do
salário, pouca coisa!;
d) O que é isso 7 salários? isso ganha um
qualquer boyzeco por mês;

5

Para reduzir 101 milhões de euros, o
Governo propõe aumentar o número de
alunos por turma, cortar em CEF, extinguir
projetos, alterar o ECD, nomeadamente
no âmbito dos horários de trabalho, o que
resultará:
a) Na extinção de 7.000 postos de trabalho, 2.000 a 4.000 contratados e 1.000 a
2.000 dos quadros;
b) Na extinção de postos de trabalho,
eventualmente em disciplinas que não a
minha;
c) No aumento da resignação, afinal é em
nome do défice;
d) Na alteração do “secular” provérbio
poular para “a montanha pariu um crato”;

Responda ao seguinte questionário e
teste o seu conhecimento relativamente
ao novo Orçamento de Estado. Sugerimos que vá anotando a resposta escolhida em cada pergunta.

7

Somando as reduções salariais de
2011 com as anunciadas para 2012 (1.500
milhões), os docentes portugueses irão:
a) Perder parte do seu salário, para contribuir para que Portugal seja um “bom
aluno” aos olhos do FMI/UE/BCE;
b) Descer, em média, 3 escalões (índice
ECD);
c) Ajudar o BPN e outros bancos;
d) Empobrecer ainda mais, o que é bom
para sair da crise;

8

Com este Orçamento Portugal em
2012 terá uma recessão?
a) Sim, a maior da União Europeia;
b) Sim, mas há quem esteja pior;
c) Não, este Orçamento é para evitar isso
mesmo;
d) Não, os nossos amigos (UE, BCE e FMI)
irão ajudar-nos.

6

Perante este quadro os docentes deverão encolher os ombros e resignar-se ou
agir e lutar?
a) Esperar para ver, os sindicatos estão
sempre a exagerar;
b) Assumir uma postura onde ache que
não vale a pena lutar, porque, afinal, eles
têm a maioria e fazem o que querem;
c) Agir com os que nunca se vergarão,
porque sabem que está em jogo a dignidade da sua profissão e o seu futuro.
d) Acompanhar a “casa dos segredos” que
isto há-de passar, outros lutarão por mim;

De 5 a 14 pontos
Deve estar a pensar: O Sindicato só pode estar
a exagerar! Só pode!. Olhe que é melhor tirar
isso a limpo e ler, os documentos oficiais, não
as teorias dos comentadores e opinion-makers.

Menos de 5 pontos
Definitivamente, o que anda cá a fazer? Ã? Com
todas essas aptidões, o(a) colega tem o perfil
adequado ao dos melhores colaboradores (incluindo Secretários de Estado) deste Governo.
Vá lá, mãos à obra!
Se conseguiu a pontuação zero, ui!!, o fato de
Ministro das Finanças assenta-lhe que nem uma
luvinha.
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