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editorial
actual

editorial

oportunidade para mudar de vida

De acordo com as previsões da Comissão Europeia, o desemprego continuará a aumentar em Portugal e, para o Primeiro-Ministro, é “uma
oportunidade para mudar de vida”. Talvez por isso, foram dadas instruções às escolas para aplicarem as normas do despedimento coletivo aos
contratados dos Centros de Novas Oportunidades.

Joaquim Páscoa –
É duvidoso que este despedimento coletivo
possa ser aplicado à Administração Pública.
No entanto, esta medida revela o caráter e
as intenções de quem nos “governa”: nada
interferirá com o objetivo “superior” de redução do défice.

dadas várias iniciativas, nomeadamente
sobre concursos e a compensação por caducidade; sobre a avaliação de desempenho e
sobre a reestruturação da rede escolar; está
marcada uma Tribuna Pública de denúncia
da situação no Ensino Superior.

As leis do país podem ser atropeladas e
aguardar melhores dias e as decisões dos
tribunais nada contarem. Para quê respeitar
as (pelo menos) 17 decisões favoráveis ao
pagamento da compensação pela caducidade do contrato? Para quê divulgar as dezenas de opiniões que o próprio MEC recolheu
sobre a reorganização curricular? Para quê
negociar com seriedade as alterações à legislação laboral da Administração Pública?

Os nossos sindicatos têm propostas que, a
serem aceites e aplicadas, poderão resolver
muitos dos problemas com que nos debatemos e atacar a “famigerada” crise:

Contrariando esta política, os sindicatos
da FENPROF têm procurado mobilizar os
professores e educadores, promovendo
várias ações de contestação, quer isoladamente, quer em conjunto com a CGTP.
As concentrações junto do MEC e das direções regionais de educação procuraram denunciar o empobrecimento do currículo que
a “revisão curricular” provocará nas escolas
portuguesas, tal como também pretenderam chamar a atenção para o processo dos
mega-agrupamentos. Estas medidas, entre
outras, lançarão mais uns milhares de docentes no desemprego, além de provocarem
distorções graves na organização das escolas.
No entanto, não se esgotou aqui a contestação sindical a esta política, estando já agen-

- A renegociação de imediato da dívida,
alargando os prazos, reduzindo os juros
e os montantes para que o país possa
crescer, desenvolver e assumir os seus
compromissos;
- Prolongar o período para a redução do
défice público;
- Apostar na produção nacional, na
agricultura, nas pescas e indústria, para
responder às necessidades do mercado
interno, reduzir as importações e diminuir a dívida;
- Retirar as propostas de alteração à
legislação laboral para o setor privado e
público;
- Dinamizar a contratação coletiva como
um instrumento de harmonização social;
- Apostar na criação de emprego com
direitos, no combate ao desemprego, à
precariedade e a todas as discriminações;
- Aplicar uma política de rendimentos que
assegure uma mais justa distribuição da
riqueza, nomeadamente com o aumento

Presidente do SPZS

dos salários, assim como das pensões de
reforma;
- Aumentar o Salário Mínimo Nacional,
com efeitos a janeiro deste ano, para os
515€;
- Combater firmemente a evasão e
fraude fiscais e economia paralela, para
obtenção de recursos financeiros que
respondam às necessidades do país e da
população;
- Reforçar a proteção social no desemprego e os apoios sociais;
- Reforço dos serviços públicos e o combate à política de privatizações;
- Valorizar e dinamizar as funções sociais
do Estado nas áreas da Saúde, Educação e
Segurança Social.
A recessão, o aumento do desemprego e empobrecimento exigem mudança de política.
Estas são as linhas mestras para o desenvolvimento e para a saída da crise que os sindicatos da CGTP defendem. É em torno delas
que teremos que juntar forças e lutar contra
esta política.
A situação difícil que o país atravessa só
se resolverá se todos os trabalhadores,
professores e educadores incluídos, se mobilizarem e lutarem pelos seus direitos. É
fundamental a participação de todos os professores e educadores nas ações de luta dos
sindicatos da FENPROF e da CGTP.
maio de 2012

jurídico

jurídico
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Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
Despacho n.º 6042/2012 – DR n.º89,
Série II de 2012-05-08
Concurso de mobilidade interna por
condições específicas dos docentes de
carreira dos estabelecimentos de ensino
da rede pública de Portugal Continental
e das Regiões Autónomas.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar
Despacho n.º 5634-F/2012 – DR n.º
82, 2º Suplemento, Série II de 2012-0426
Estabelece os princípios e critérios de
orientação para a constituição de agrupamentos de escolas e agregações.
Ministério da Educação e Ciência –
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior
Deliberação n.º 591/2012 – DR n.º 81,
Série II de 2012-04-24
Utilização dos exames nacionais do ensino secundário como provas de ingresso.
Presidência do Conselho de Ministros
– Secretaria-Geral
Declaração de Retificação n.º20/2012
– DR n.º 79, Série I de 2012-04-20
Retifica o Decreto Regulamentar n.º
26/2012, de 21 de Fevereiro, do Ministério da Educação e Ciência, que regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente e revoga o
Decreto Regulamentar n.º2/2010, de 23
de Junho.

Ministério da Educação e Ciência
Portaria n.º105/2012 – DR n.º76, Série I de 2012-04-17
Sexta alteração à Portaria n.º550D/2004, de 21 de Maio, que aprova o
regime de organização, funcionamento
e avaliação dos cursos científicos-humanísticos de nível secundário de educação.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinetes do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar e da
Secretária de Estado do Ensino Básico e
Secundário
Despacho n.º 5106-A/2012 – DR n.º
73, 2º Suplemento, Série II de 2012-0412
Define normas relacionadas com matrículas, distribuição dso alunos por escolas e agrupamentos, regime de funcionamento das escolas e constituição de
turmas.
Ministério da Educação e Ciência
Portaria n.º 97/2012 – DR n.º 69, Série I de 202-04-05
Fixa os montantes do subsídio anual por
anulo concedidos ao abrigo de contratos
simples e de desenvolvimento celebrados
entre o Estado e estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
Ministério da Educação e Ciência
Decreto-Lei n.º 41/2012 – DR n. 37,
Série I de 2012-02-21
Procede á 11ª alteração do Estatuto
da Carreira dos Educadores de Infância
e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
139-A/90, de 28 de Abril.
Ministério da Educação e Ciência
Decreto Regulamentar n.º 26/2012 –
DR n.º 37, Série I de 2012-02-21
Regulamenta o sistema de avaliação do
pessoal docente e revoga o Decreto Regulamentar n.º 2/2012, de 23 de Junho.
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Ministério da Educação e Ciência
Decreto Regulamentar n.º 25/2012 –
DR n.º 35, Série I de 2012-02-17
Aprova a orgânica da Direção Geral da
Administração Escolar.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinete da Secretária de Estado do
Ensino Básico e Secundário
Despacho n.º 1942/2012 – DR n.º 30,
Série II de 2012-02-10
Estabelece o calendário dos exames
nacionais para o ano de 2012.
Ministério da Educação e Ciência –
Gabinetes do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar e da
Secretária de Estado do Ensino Básico e
Secundário
Despacho n.º 1256/2012 – DR n.º 20,
Série II, de 20012-01-27
Delegação de competências nos diretores regionais de educação.
Ministério da Educação e Ciência
Decreto Regulamentar n.º 15/2012 –
DR n.º 20, Série I de 2012-01-27
Aprova a orgânica da Inspeção-Geral
do Ministério da Educação e Ciência.
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Dia do Trabalhador

lutas

Contra a exploração e o empobrecimento, mudança de políticas!

A CGTP-IN, através das suas estruturas regionais, assinalou, em ambiente de
grande determinação, o 1º de Maio 2012, Dia Internacional do Trabalhador,
com manifestações, concentrações, convívios e iniciativas culturais, desportivas e lúdicas em 43 localidades do continente e das regiões autónomas. Em
Lisboa, o Secretário Geral, Arménio Carlos, exigiu a renegociação da dívida e
abordou as propostas da Central unitária para defender o país e os cidadãos,
para promover o desenvolvimento e o progresso.
Sob o lema “Contra a exploração e empobrecimento – Mudança de Política”,
muitos milhares de trabalhadores, de
reformados e de jovens saíram às ruas
numa afirmação de luta por alternativas
e reivindicando a dinamização da economia; emprego com direitos e combate à
precariedade; incentivo à procura interna, dinamização da contratação coletiva
e o reforço da proteção social.

culminando com os discursos junto à
Casa da Cultura. O restande dia foi dinamizado com iniciativas alusivas ao Dia do
Trabalhador em Pias e em Ervidel, onde
os sindicatos e a GCTP-IN participaram.

Em Portalegre, o dia iniciou com uma
concentração no Largo Ferderico Laranjo, seguido de desfile pela rua do comércio, terminando com discrsos sindicais.

Nas várias concentrações as palavras de
ordem e os discursos apontaram e denunciaram os responsáveis pela situação
laboral e social do país, reafirmando que
a CGTP sempre denunciou o rumo que
se escolheu, erradamente, para os trabalhadores e para o desenvolvimento,
apontando soluções e alternativas, que
sempre foram ignoradas e esquecidas
pelos governantes:

Em Évora, houve uma concentração junto ao Teatro Garcia de Resende seguido
de desfile onde participaram centenas
de trabalhadores até ao Jardim público,
local onde terminaram as comemorações. Em simultâneo tambem decorreram acções sindicais em Montemor-oNovo e Vendas Novas.
Em Beja, as comemorações iniciaram
com um desfile pelas ruas da cidade,

Em Faro, os professores em conjunto
com os demais trabalhadores desfilaram
por algumas ruas de Faro até ao Jardim
da Alameda, onde teveram lugar os discursos.

do de entendimento com o FMI-BCE-UE,
que promove as injustiças e as desigualdades, que generaliza o empobrecimento da população, aumenta a exclusão
social e põe em causa a democracia e a
soberania nacional”. “Os trabalhadores
não são peças descartáveis, para usar
e deitar fora, conforme o determine o
“mercado”. São homens, mulheres e jovens que exigem ser respeitados e valorizados”.
“É preciso que isto mude, emprego
para a juventude” e “A luta continua,
nas empresas e na rua” foram duas das
palavras de ordem mais gritadas pelos
participantes nas diferentes acões que
marcaram este 1º de Maio, de ação, unidade e luta, da CGTP-IN em todo o país.

“Esta é uma política que tem responsáveis, são os que governaram o país
durante as últimas décadas”. “Eles são
os que assinaram o chamado Memoran-
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Esta “reorganização curricular”

não interessa!

A “revisão curricular” cozinhada com um pé no MEC (Ministério da Educação e Ciência) e outro
no Ministério das Finanças deverá ser suspensa e dar lugar a uma outra adequada às necessidades do ensino e das escolas, avançando-se para um amplo debate que permita, no ano letivo de
2013/2014, concretizar uma verdadeira e efectiva reorganização curricular.

O SPZS e a FENPROF promoveram no passado dia currículo, demonstra bem
a visão do governo sobre
4, Concentrações Regionais de Professores, às
a matéria. Há uma inten17.30 horas, nas cidades de Évora e Faro, junto às
ção economicista que, em
Direções Regionais de Educação, onde foi aprova- primeiro lugar, se destaca,
da e entregue uma posição pela suspensão desta mas está igualmente pre“reorganização curricular”; Por uma reorganização sente uma opção ideolócurricular adequada às necessidades.
gica. Sem pôr em causa a
O documento apresentado pelo MEC sobre
a revisão da estrutura curricular, tanto na
sua primeira, como na versão eventualmente definitiva, resume-se a um conjunto de enunciados que procuram justificar,
sem o conseguir, as medidas que são tomadas para satisfazer o corte orçamental
de 102 milhões de euros imposto à Educação.
No que é fundamental, o MEC não atendeu
ao que lhe foi proposto pela maioria dos
que se pronunciaram, designadamente o
Conselho Nacional de Educação. O que de
mais relevante mudou entre a primeira e
segunda versão – a eliminação da Educação Tecnológica no 3.º Ciclo – não parece
sequer ter resultado de qualquer proposta
apresentada, mas simplesmente da necessidade de garantir a execução orçamental
prevista.
A estrutura proposta pelo MEC, traduzindo-se num efetivo empobrecimento do
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importância de áreas que
o MEC designa de essenciais, é, contudo,
inaceitável a desvalorização de outras o
que, a acontecer, será fator de promoção de iliteracia nos alunos em relação,
por exemplo, às tecnologias e às artes.
Também a eliminação da Formação Cívica, no Ensino Secundário sem que tivesse
terminado o seu primeiro ano de aplicação, decorre, principalmente dessa opção
ideológica.
É neste contexto que se rejeita o fim das
disciplinas de EVT e Educação Tecnológica, o fim dos desdobramentos nas ciências
experimentais, designadamente no 2.º
Ciclo, a eliminação da Formação Cívica e
do Estudo Acompanhado, entre outras alterações que carecem de fundamentação.
Assim, os docentes presentes na Concentração realizada em Évora, a 4 de maio
de 2012, consideram que este processo
de revisão curricular deverá ser suspenso, dando início a um amplo debate que

permita, no ano 2013/2014, concretizar
uma verdadeira e efetiva reorganização
curricular.
Tendo em consideração o conjunto de
medidas anunciado no âmbito desta revisão da estrutura curricular, os presentes
manifestam, ainda, o seu desacordo em
relação à existência de exames nacionais
nos 4.º e 6.º anos, à eventual utilização
de docentes dos 2.º e 3.º ciclos em itinerância pelas escolas dos agrupamentos,
ao corte drástico – que já teve lugar este
ano – das horas de crédito global atribuído
às escolas e à tentativa de criar “turmas
de nível”, ou algo semelhante, no ensino
básico.
Por fim, e por serem medidas que convergem no objetivo de provocar um surto de
desemprego fortíssimo em setembro próximo, pondo em causa a organização pedagógica das escolas e a própria qualidade
do ensino, os presentes nesta Concentração rejeitam, igualmente, o processo de
criação de mega-agrupamentos, que está
em curso, e o aumento do número de alunos por turma que, unilateralmente, o
MEC impôs.

lutas

DREAlg afirma que imposição
de medidas às escolas e aos
docentes é fundamental

lutas

O SPZS reuniu com a DREAlg (Direção Regional de Educação do Algarve) na sequência da concentração de docentes no dia 4, contra a
revisão da estrutura curricular proposta pelo MEC, a fim de entregar
a posição aprovada com a exigência da suspensão desta proposta de
revisão e a necessidade do início de um amplo e sério debate envolvendo toda a comunidade educativa, que permita a implementação
de uma verdadeira e efetiva reorganização curricular no ano de
2013/2014.
O Diretor Regional, Aberto Almeida,
e o Diretor Regional Adjunto, Carlos
Nunes, nada acrescentaram nem
retiraram àquilo que tem sido o silêncio do MEC sobre esta matéria, revelando que o pensamento que têm
sobre a mesma se caracteriza pela
total ausência de pensamento, não
apresentando qualquer argumento
que justifique este desbaste e empobrecimento do currículo.
Num momento em que o MEC se prepara para a generalização da constituição de mega-agrupamentos, uma
medida que só conta com a simpatia
da Troika, o SPZS questionou a DREAlg sobre as propostas apresentadas
para o distrito de Faro. Foi referido
que foram respeitadas as exceções
que estão na lei (TEIP) mas que as
outras ou foram propostas das escolas (contratos de autonomia) ou não
se enquadravam nos impedimentos
da lei (estabelecimentos prisionais).
Nos casos dos TEIP não serão para
avançar mas, no entanto, as parcerias já estão pensadas.
Quanto a uma avaliação sobre a implementação dos 10 mega-agrupamentos anteriormente constituídos
no Algarve, o Sr. Diretor Regional referiu que as mesmas se efetuaram no
terreno, para conhecer as vantagens
e desvantagens, não nos tendo sido
demonstradas vantagens concretas,
desafiámos a DREAlg para tornar
pública a sua avaliação, tal como o
SPZS o fez em tempo oportuno, ainda no anterior ano letivo, aproveitando para entregar as conclusões
desse mesmo estudo, em que não se
encontram vantagens, para além da
poupança efetiva de dinheiro, uma
poupança feita à custa da qualidade
e do emprego, mas onde se apontam
57 desvantagens concretas, no que
diz respeito ao funcionamento e ges-

tão, de onde podemos destacar um
preocupante aumento das situações
de indisciplina, só a título de exemplo.
No que diz respeito ao crédito horário, demos conta da nossa preocupação pelo decréscimo acentuado
deste, a DREAlg respondeu que esta
situação será resolvida em breve não
prejudicando as escolas (deverá ser
com o despacho de organização do
ano letivo que será mais uma peça
do puzzle ou a última peça deste
puzzle), pelo que aguardamos com
alguma expetativa.
Quanto aos casos concretos ali colocados, como foram os casos de Lagos,
Tavira e Loulé, foi assumido que as
propostas partiram da DREAlg, foram
enviadas para o MEC e foram aceites
pelos Diretores, mesmo com posições
contrárias por parte dos Conselhos
Gerais e algumas Câmaras Municipais. Foi também referido que apesar de uma recomendação quanto às
sedes de Agrupamento e os possíveis
Diretores a decisão final será do MEC
independentemente de conhecer ou
não a realidade e a especificidade de
cada situação
Não podemos deixar de referir e lamentar que discurso do Senhor Diretor Regional, tenha tido como tónica
principal a imposição, segundo o qual
é um processo fundamental para implementar as políticas educativas do
MEC e a repetida utilização do termo
vender o nosso peixe, à falta de uma
fundamentação racional e credível
para justificar as medidas que são incompreensíveis, por serem altamente
comprometedoras para a qualidade
que a Escola Pública merece e que em
nada respondem às exigências de um
desafio que temos que enfrentar, uma
escolaridade obrigatória de 12 anos.

Governo impõe medida que parece
ilustrar palavras de desrespeito do
Primeiro Ministro

Ao impor às escolas que apliquem as normas
do despedimento coletivo a quem foi contratado, pelas escolas públicas, para trabalhar
nos Centros Novas Oportunidades (CNO’s), o
Governo de Passos Coelho parece querer confirmar, na prática, o pensamento do PrimeiroMinistro de que novas oportunidades só mesmo no desemprego!
No que a esta questão respeita, a FENPROF:
1. Discorda em absoluto da extinção dos Centros
Novas Oportunidades que existem nas Escolas
Públicas. O modelo deste programa deverá ser
avaliado na sua execução e corrigido nos aspetos
negativos, porém, a sua extinção, pura e simples, é inaceitável e confirma a vocação deste
Governo: à falta de ideias e alternativas, a prática é destruir respostas educativas prestadas
pela Escola Pública;
2. Considera de legalidade duvidosa a aplicação
da norma de despedimento coletivo, pois a Lei
59/2008, no seu artigo 7.º, em que a suporta,
considera não poder ser prejudicado o artigo 33º
da Lei 12-A/2008 o que, na opinião da FENPROF,
acontece. Foi já solicitado um parecer jurídico a
este propósito.
3. Esta medida é mais uma que tem, por objetivo único, reduzir despesa na Educação à custa
dos profissionais. Os 225% de aumento do desemprego docente, de 2009 a 2011, e os 137,1%
entre março de 2011 e 2012 parecem valores
insuficientes para um Governo que encontra nos
docentes, e demais profissionais da Educação,
alvos centrais dos seus ataques que se têm tornado cada vez mais violentos.
Sobre esta matéria, a FENPROF exige do Governo:
1. Os estudos e/ou avaliação que determinaram
a decisão de extinguir os CNO’s;
2. A manutenção do Programa Novas Oportunidades, devidamente reestruturado, e o seu adequado financiamento tendo em conta as necessidades reais de funcionamento dos Centros;
3. O respeito pela lei na relação laboral com os
docentes, designadamente no que concerne à
celebração, cessação, caducidade ou rescisão
de contratos de trabalho e respetivas indemnizações.
Num momento em que o Governo pretende despedir milhares de docentes (em setembro próximo), o recurso a este tipo de expediente só
pode ser visto como um ensaio para malfeitorias de dimensão muito maior. A FENPROF/SPZS
continuará atenta e pugnará, não apenas, pelos
direitos dos docentes, como pela defesa da Escola Pública e da sua capacidade para satisfazer,
com qualidade, as necessidades educativas dos
portugueses.
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Agregações e encerramentos de
escolas, quem é que está tranquilo?
A Direcção Regional de Educação do
Alentejo tem andado numa correria de
reuniões com municípios e diretores de
escolas e agrupamentos carregando uma
agenda repleta para promover a agregação de escolas. No distrito de Portalegre
os principais alvos desta fúria agregadora
têm sido as escolas de Elvas e Portalegre.
Na tarde de 27 de Abril a Diretora Regional reuniu com o Conselho Geral do
Agrupamento de Vila Boim, Elvas. À
porta da escola algumas dezenas de Pais
aguardavam o final da reunião para saber
qual o destino dos seus filhos no próximo
ano lectivo. A comunicação social regional, no final da reunião,
divulgava o que ali se tinha passado da seguinte
forma:

to próprias e com um percurso educativo
inteiramente construído na base de um
profundo conhecimento da comunidade
escolar que serve.
São questões de somenos importância
para a DREA e para um Ministério da
Educação que está apostado em “poupar” dinheiro à custa das vidas das pessoas, daí o manter-se o cenário da agregação do Agrupamento de Vila Boim
com o Agrupamento nº 2 – Santa Luzia
de Elvas. Para o MEC, tanto faz, tratase de racionalizar recursos; onde atualmente existem duas direções e duas secretarias, passará a existir apenas uma.

“Directora Regional de
Educação do Alentejo
tranquiliza população de
Vila Boim”
Sobre o que sucedeu na
6ª feira, dia 27 de Abril,
em Vila Boim, depois
de ouvidos os vários depoimentos
proferidos,
considera o SPZS que as
declarações da Diretora
Regional de Educação do
Alentejo não são de modo
nenhum tranquilizadoras.
No final da reunião com o
Conselho Geral do Agrupamento, a DREA tirou
da cartola dois passes de
mágica: não irá encerrar
as escolas do 1º ciclo de
Barbacena e S. Vicente e
não irá transferir alunos
do 3º ciclo de Vila Boim
para Elvas. No entanto, e só nas palavras
do Sr. Presidente da Câmara de Elvas, é
que isto ficou refletido; a DREA continua
a insistir na agregação do Agrupamento.
Ou seja, pretende acabar com um Agrupamento rural, com características mui-

Por fim, não podemos deixar de referir
que o aparato de GNR (agentes fortemente armados e com cães), mobilizado
para o Agrupamento de Vila Boim, onde
se juntaram Pais e Encarregados de Educação dos alunos que se mantiveram à

porta da escola, à chuva, para além das
21 horas, era absolutamente desnecessário. Será que alguém pensou que os
pacíficos pais se iriam transformar numa
turba desordeira?
Estas nossas preocupações não nos remetem para uma posição imobilista de
recusa de todo e qualquer processo de
reordenamento da rede de escolas e
agrupamentos. Entendemos, isso sim,
que numa matéria desta importância
para as famílias, os professores e a restante comunidade educativa, o Ministério
da Educação e Ciência tem que respeitar as opiniões das escolas e dos municípios, as realidades
sócio-económicas das
comunidades e os impactos de tais medidas nas populações e
nas regiões.
Por todas estas razões, o SPZS está
convicto de que este
processo de agregação de escolas e
Agrupamentos, frequentemente acompanhado
também
pela intenção de
encerrar escolas do
1º ciclo, não deve
tranquilizar
ninguém, é um processo que desumaniza
a vida das escolas,
afasta a gestão/direção das escolas das
famílias dos alunos,
bem como de toda
a comunidade educativa, e provoca o
aumento do desemprego de docentes e funcionários, o
que também irá afetar a atividade económica de vários concelhos do país.

Ao fechar da redacção da Intervir, confirmam-se os piores receios, por imposição da DREA, o Agrupamento de Vila Boim irá, ao
que parece, desaparecer, sendo agregado ao Agrupamento n.º 2 de Elvas - Santa Luzia, a par com esta alteração, também as
5 turmas do atual 8º ano de Santa Luzia (futuro 9º ano) irão passar para a Escola Secundária D. Sancho II.
As mais de 9 mil assinaturas recolhidas contra a extinção do Agrupamento e contra estas políticas de destruição da Escola Pública de Qualidade, mostram claramente que ao ir para a frente com esta medida, a DREA está a ir contra a vontade de toda
a Comunidade Educativa!
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“Defender a profissão docente!
Defender a Escola Pública!
Reforçar o SPZS!”
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Defender a profissão docente!
Defender a Escola Pública!
Reforçar o SPZS!
O atual Governo, que no essencial
continua a política dos anteriores
de destruição do Estado Social de
direito consagrado na Constituição,
impôs uma série de medidas que
têm arrastado os portugueses para
um empobrecimento acelerado: o
aumento dos impostos, a perda de
direitos sociais, o roubo dos salários e dos subsídios de Natal e de
férias. Estas e outras medidas longe de contribuírem para tirar o país
da situação em que a destruição do
aparelho produtivo, o financiamento da banca com dinheiros públicos,
o contínuo recurso a trabalho precário, entre outras más políticas,
o colocaram, têm contribuído para
agravar a situação.
O Governo afirma que os sacrifícios
para resolver os problemas do País
têm que ser repartidos por todos;
no entanto, as medidas que aplica
têm apenas como alvo os trabalhadores.
Como resultado desta política, os
salários e as pensões degradam-se,
o desemprego aumenta, a precariedade laboral é norma, o salário mínimo é o mais baixo da zona euro;
porém, é em Portugal que se trabalha mais horas.
Tudo indica que o Governo procurará continuar a aplicar os chamados sacrifícios, atingindo sempre os
mesmos, os trabalhadores, em especial os da Administração Pública.
A Escola Pública, um dos pilares
fundamentais do Estado Social, continuará a ser um dos alvos preferen-
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ciais dos ataques deste governo. As/
os docentes, que ao longo dos últimos anos já vinham a sofrer acentuada perda salarial, entre 2011 e
2012 perderão, em média, 30% do
salário real, motivada por cortes salariais e a eliminação dos subsídios.
Como resultado desta política, a
Educação, hoje, representa apenas
3,8% do PIB, o mais baixo de toda a
União Europeia.
Em 2012, orçamento para a Educação terá um corte de 1500 M€, que
vem acrescer aos 800 M€ cortados
anteriormente.
Para garantir este orçamento, o
MEC, além dos cortes salariais,
propõe-se proceder a alterações
curriculares, bem como a reordenar novamente a rede escolar (com
encerramentos de mais escolas do
1.º ciclo e a generalização de megaagrupamentos), propõe-se extinguir
a maioria dos CEF e muitos projetos
de combate ao abandono escolar,
tendo já aumentado o número de
alunos por turma.
É, sem dúvida nenhuma, o ataque
mais violento que alguma vez foi
desferido contra a Educação e os
seus profissionais.

ração do ECD, uniformizando muitas
das suas normas com as carreiras
gerais, branqueando, dessa forma,
os cortes nos salários.
Alguns projetos, já apresentados à
Administração Pública, preveem a
redução do valor do serviço extraordinário, a eliminação da “compensação por caducidade” dos contratos (que o MEC tem recusado aos
docentes, mas, por acórdãos sucessivos de diferentes tribunais, tem
vindo a ser condenado a pagar),
para além de outros aspetos negativos a introduzir em domínios como
a prestação de serviço noturno, a licença de maternidade ou o estatuto
de trabalhador-estudante.

Esta política terá reflexos imediatos no emprego docente, lançando
milhares de contratados no desemprego e outros tantos docentes dos
quadros numa situação de enorme
instabilidade.

Estas são medidas profundamente
antidemocráticas; a par destas, a
alteração dos diplomas da gestão
das escolas, que aprofundará a hierarquização das decisões e, ao contrário do que se diz, limitará, mais
ainda, a autonomia das escolas.

A intenção do Governo, já anunciada aos Sindicatos, passa pela alte-

O mandato a que nos candidatamos
(triénio 2012/2015), decorrerá num
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período de continuação do acentuado ataque aos serviços públicos e
aos seus trabalhadores: o encerramento de serviços, a eliminação de
feriados e de dias de férias, a redução do pagamento do trabalho
extraordinário, a flexibilização dos
horários de trabalho, a redução das
indemnizações, a mobilidade geográfica forçada, são algumas das
medidas já anunciadas que o governo pretende aplicar a curto prazo.
As/os docentes têm sido atingidos
por todas estas medidas de austeridade: o aumento dos impostos, os
cortes salariais e dos subsídios, o
congelamento das carreiras.
Contra estas medidas têm-se manifestado os sindicatos e as/os docentes.
O SPZS tem participado sempre na
primeira linha da luta e da resistência contra esta política. Apesar da
redução de meios humanos, motivada pelas alterações legislativas
publicadas para atacar e espartilhar
o movimento sindical, nunca deixá-

mos de responder aos anseios dos/
as associados/as e de todo o corpo
docente.
Foi através da luta dos sindicatos
e dos/as docentes que foi possível
derrotar a divisão da carreira (professores e professores-titulares),
que foi possível simplificar a avaliação e o reposicionamento salarial
de muitos/as docentes.
Foi também através da intervenção
dos sindicatos da FENPROF e da luta
dos docentes do Ensino Superior que
foi possível obter alterações nos regimes transitórios do ECDU e principalmente do ECPDESP, corrigindo
muitas injustiças.
A lista “Defender a profissão docente! Defender a Escola Pública! Reforçar o SPZS!” propõe-se continuar
o trabalho da atual e das anteriores
direções do SPZS, centrando a sua
atividade nas escolas, intervindo
ativamente junto das suas/seus associadas/os e de toda a classe docente, reafirmando que só a força
organizada é o meio para desenvolver a luta em defesa dos direitos.
As reuniões e os plenários, como
forma de contacto direto com as/
os docentes e as escolas, continuarão a ser as formas privilegiadas
de organizar a ação e a intervenção
sindical.
Garantiremos a nossa participação
nas negociações consagradas por
lei, sem abdicar de darmos o nosso
contributo noutros espaços de discussão político-sindical que se con-

siderarem convenientes e oportunos, sendo esse o ponto de partida
para construir as lutas pelos direitos
das/os docentes.
Defendemos uma Escola que garanta um ensino público, de qualidade,
inclusivo e gratuito para todos, de
acordo com os princípios estabelecidos na Lei de Bases do Sistema
Educativo e na Constituição da República Portuguesa, instrumento
fundamental para a concretização
do direito constitucional à Educação
e para a construção de uma sociedade mais justa.
Consideramos que o programa posto
em marcha na Educação pressupõe
uma intenção de desresponsabilização do Estado ante as suas obrigações constitucionais, nomeadamente garantir a realização do direito
de acesso de todas/os as/os portuguesas/es ao sucesso educativo.
As medidas que o MEC está a implementar, nomeadamente as relativas
à organização de turmas, em que se
possibilita a constituição das “turmas de nível”, supostamente para
apoiar as/os alunas/os com mais
dificuldades permitirá, isso sim, a
segregação e a reprodução de uma
estratificação social que coloca seriamente em causa a dimensão da
igualdade.
A estratificação social está também
a aumentar em consequência do
aumento das propinas e da falta de
apoio social aos estudantes do Ensino Superior.
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A democratização da vida das escolas é essencial para o próprio processo educativo: só se aprende a
democracia, vivendo-a, praticandoa no dia a dia; por isso defendemos
um modelo de gestão que promova
a autonomia profissional dos docentes, que não subordine o seu trabalho a orientações externas visando
a obtenção de resultados e metas
centralmente definidos e que considere o contexto concreto de cada
escola.
A lista “Defender a profissão docente! Defender a Escola Pública! Reforçar o SPZS!”, continuará o combate a esta política.
Não deixaremos de exigir que o
MEC, de acordo com a sua obrigação, proporcione formação de qualidade e gratuita aos docentes que
dela necessitem, mas procuraremos, apesar das dificuldades que
são conhecidas relativamente ao
financiamento da formação, reativar o Centro de Formação do SPZS.
Assim daremos resposta aos desejos
de muitos dos nossos associados,
pois a formação é um fator essencial para o desenvolvimento profissional docente.
O atual MEC, em nome dos supostos
princípios de “rigor e exigência”,
definiu como objetivos, os resultados e não os processos. Menospreza a importância fundamental do
desenvolvimento de aprendizagens
de democracia e cidadania. A falta
de visão pedagógica do MEC procura
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retirar aos professores a capacidade
de acreditar que o conhecimento e
a gestão das aprendizagens vai muito para além da mera lecionação
dos programas. Pretende uma escola que se limita a cumprir programas e a preparar alunos para exames, num claro retrocesso cultural
e formativo. A escola tem que ser
mais do que isto, nos dias de hoje.
O contacto direto continuará a ser
a forma privilegiada de ligação com
as/os sócias/os; porém, o recurso
às novas tecnologias de comunicação, como o correio eletrónico e a
página web do sindicato, será aperfeiçoado, procurando que a informação chegue rapidamente ao seu
destino.
Procuraremos que o SPZS, os seus
dirigentes e delegados sindicais
mantenham uma presença frequente junto dos colegas nas escolas,
uma intervenção para a construção
de alternativas, dialogante, esclarecedora e motivadora.
Propomos continuar a prestar apoio
jurídico de qualidade às/aos associadas/os, desenvolvendo esforços
no sentido de aperfeiçoar essa importante frente de trabalho, para
melhor defender os direitos profissionais.
A crescente degradação das condições de trabalho com que a profissão é confrontada nas escolas, em
consequência das políticas e decisões dos sucessivos governos, forçou

muitas/os docentes a recorrerem,
antecipadamente, à aposentação,
confrontando-se hoje com pensões
reduzidas; propomo-nos continuar a
dar apoio a estas/es associadas/os,
denunciando e combatendo as medidas governamentais de redução
das pensões.
Propomo-nos também continuar a
acompanhar e a apoiar ativamente
as/os docentes em início de carreira, combatendo a situação de instabilidade e precariedade em que
se encontram, lutando por emprego
estável e com direitos.
Vamos continuar a defender a existência e a valorização das Universidade e Institutos Politécnicos que
são essenciais ao desenvolvimento
económico, social, científico e cultural do Alentejo e do Algarve.
Neste sentido iremos combater a
asfixia financeira a que estão sujeitas, situação que se arrasta há vários anos e que se degradou com o
atual governo.
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No respeitante aos docentes do ensino superior, propomo-nos utilizar
todos os meios ao nosso alcance
para garantir o cumprimento dos
estatutos das carreiras docentes, o
que inclui: (i) as condições para a
obtenção do grau de doutoramento ou o título de especialista; (ii) a
passagem, a Professores Auxiliares
(Universitário) ou Adjuntos (Politécnico), com a respetiva remuneração, dos assistentes que obtenham
as qualificações necessárias; (iii) a
abertura de concursos em número
suficiente que permita cumprir o
disposto nos estatutos; (iv) a mudança de categoria salarial dos docentes que obtêm o título de agregação.
Uma das frentes de ação do próximo
mandato passará, necessariamente,
pelo reforço da sindicalização; a
frente de trabalho junto dos mais
jovens terá que ser uma das prioridades para tornar o movimento
sindical mais vigoroso e representativo.

A organização e a situação financeira do sindicato deverão ter uma
atenção cuidada durante o próximo
mandato; impõe-se uma discussão
profunda sobre estas questões, não
esquecendo que o sindicato tem
que continuar a responder às suas
obrigações junto dos/as associados/
as, das/os trabalhadoras/es e do
movimento sindical unitário.

A lista “Defender a profissão docente! Defender a Escola Pública! Reforçar o SPZS!”
2 de maio de 2012

Na FENPROF, na CGTP e na Frente
Comum de Sindicatos da Administração Pública, temos encontrado
as convergências necessárias para a
reflexão sindical com vista à resolução dos nossos problemas. É com
estas organizações que entendemos
que o SPZS deverá, a nível distrital
e nacional, continuar a encontrar os
pontos de convergência e ação sindical.
Neste sentido, a FENPROF, a CGTP
e Frente Comum de Sindicatos da
Administração Pública foram e continuarão a ser os parceiros privilegiados do SPZS para a contestação
e resistência às políticas de destruição dos direitos das/dos docentes.
A lista “Defender a profissão docente! Defender a Escola Pública!
Reforçar o SPZS!” defende um SPZS
que possa reforçar o prestígio, nacional e internacional da FENPROF
e da CGTP, participando de forma
ativa, empenhada e cooperante na
definição da política sindical e educativa e nas ações a desenvolver por
estas organizações.
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

LUÍS JORGE
GRAÇA XAVIER
2,3/Sec.
Évora

AMÂNDIO JOSÉ
MARIA MARGARIDA ANA BELA GUERREI- ANTÓNIO JOAQUIM
VALENTE E VALENTE FIGO F. ARAÚJO
RO L. CUSTÓDIO
G. P. CARAPETO
1º Ciclo
Portalegre

2,3/Sec.
Évora

Aposentada
Faro

Aposentado
Beja

CONSELHO FISCAL

FRANCISCO AFONSO
CID CARRETEIRO
Ens. Sup.
Portalegre
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ILÍDIO JOSÉ
BARATA DIAS
Aposentado
Faro

MARIA DOS PRAZERES
PEQUITO G. BOM
1º Ciclo
Évora

MIGUEL DA
CONCEIÇÃO BENTO
Ens. Sup.
Beja

JOSÉ MARIA VAZ DE
ALMEIDA
Aposentado
Faro

MARIA EDUARDA
DE JESUS M. REBELO
Aposentada
Évora

FRANCISCA DE FÁTIMA
RAMINHOS E.FAÍSCO
Aposentada
Beja
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AMÍLCAR MANUEL
MARREIROS DUARTE
Ens. Sup.
Faro

DIRECÇÃO CENTRAL

ANA CRISTINA
LAVANDEIRA SIMÕES
Ed. Esp.
Faro

ANA LUÍSA CAYOLA
DA MOTA PINHEIRO
2,3/Sec.
Portalegre

CARINA INFANTE
DO CARMO
Ens. Sup.
Faro

CLAUDIO MIGUEL
FÉLIX TRINDADE
2,3/Sec.
Portalegre

JOAQUIM ANTÓNIO
GREGÓRIO PÁSCOA
1º Ciclo
Évora

MARCO JORGE A.
CORRIENTE ROSA
Ed. Esp.
Faro

MANUEL NOBRE
RODRIGUES ROSA
2,3/Sec.
Beja

MARIA DE LOURDES
DIAS F. HESPANHOL
Aposentada
Beja

AUGUSTO CÂNDIDO
ALFERES LOURIDO
2,3/Sec.
Faro

JOÃO MANUEL
RESTOLHO ORELHAS
2,3/Sec.
Portalegre

ANA MARIA NEVES
M. DA CRUZ EMÍLIO
Pré Esc.
Beja

ANDRÉ LOPES
LARA RAMOS
2,3/Sec.
Faro

Lista

ANTÓNIO JORGE
SILVA CUNHA
2,3/Sec.
Faro

ANTÓNIO MANUEL
SILVA PEREIRA
2,3/Sec.
Faro

DULCE MARIA
CAVACO NETO
EP/C
Faro

EMA DA PIEDADE
CORREIA
Pré Esc.
Faro

FERNANDO MANUEL
DA FONSECA ALMEIDA
1º Ciclo
Faro

FERNANDO MANUEL
GONÇALVES
2,3/Sec.
Faro

JOAQUIM MANUEL
MANAGEIRO RAMALHO
2,3/Sec.
Évora

JORGE EDUARDO
SIMÃO CAEIRO
1º Ciclo
Beja

JORGE M. DE FONTES
ALFERES LOURIDO
2,3/Sec.
Évora

JOSÉ JOAQUIM
LETRAS PINHEIRO
2,3/Sec.
Portalegre

JOSÉ MANUEL ESTEVES
MARQUES JANELA
2,3/Sec.
Portalegre

MARGARIDA ISABEL
SILVESTRE PEREIRA
1º Ciclo
Évora

MARIA ANTÓNIA
DE JESUS FIALHO
Pré Esc.
Évora

MARIA CRISTINA
BARCOSO LOURENÇO
2,3/Sec.
Faro

MARIA DA FÉ
BATISTA CARVALHO
1º Ciclo
Beja

MARIA DE FÁTIMA
PIRES MOREIRA
Ed. Esp.
Évora

MARIA DO CÉU PRATES
FIGUEIREDO DA COSTA
Aposentada
Évora

MARIA E. GOUVEIA
BARREIRA LOPES
Ens. Sup.
Évora

MARIA GUIOMAR S.
RALO SIMÕES DIAS
Pré Esc.
Portalegre

MARIA ISABEL OLIVEIRA
PEREIRA DOS SANTOS
Pré Esc.
Faro

MARIA ODETE
DE JESUS PALMA
1º Ciclo
Beja

MARIA ROSALINA
ANGELICA CAEIRO
1º Ciclo
Beja

MARIA ROSETE M. M.
RODRIGUES DA SILVA
Aposentada
Évora

OLINDA MARIA BONITO
DA LUZ R. SOEIRO
Ed. Esp.
Beja

RUI PAULO VASCO
SALGADO
Ens. Sup.
Évora

SÍLVIA MARIA BRANCO
PEREIRINHA COLAÇO
EP/C
Beja

VALENTIM MANUEL
FERREIRA DOS SANTOS
1º Ciclo
Faro
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DIRECÇÃO DISTRITAL DE PORTALEGRE

CLEMENTINA G. DA
FONSECA MIRANDA
Ens. Sup.
Portalegre

PAULO JORGE
ALMEIDA FÉLIX
2,3/Sec.
Portalegre

MARIA CLARA
PEDRAS LEÃO
Ed. Esp.
Portalegre

CARLA MARIA SILVA
PACHECO FINO
2,3/Sec.
Portalegre

PAULA C. N. CARVALHO DE OLIVEIRA
1º Ciclo
Portalegre

PEDRO NUNO
ROSA DOS REIS
2,3/Sec.
Portalegre

DIRECÇÃO DISTRITAL DE ÉVORA

?

?

ANA MARGARIDA
PEREIRA
2,3/Sec.
Évora

CATARINA CARTAXO
CORREIA DOS LOIOS
2,3/Sec.
Évora
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GRAZIELA MIGUÉNS
MENDES
Pré Esc.
Évora

ISABEL ALEXANDRA
MONGINHO MARTINS
Pré Esc.
Évora

JOAQUIM ANTÓNIO
VELHINHO OLIVEIRA
1º Ciclo
Évora

MARIA DE FÁTIMA
MACAU S. C. MATIAS
1º Ciclo
Évora

PATRÍCIA SOFIA
MARTINS MOITA
Ens. Sup.
Évora

PAULA MARIA
PIÇARRA GASPAR
2,3/Sec.
Évora

LUÍS MANUEL FRECHES
DOS SANTOS
2,3/Sec.
Évora

MARIA DO ROSÁRIO
CARVALHAL
Ed. Esp.
Évora

eleições
lista A

A

ANABELA PIRES DOS
SANTOS RAMOS
2,3/Sec.
Beja

DIRECÇÃO DISTRITAL DE BEJA

CRISTINA MARIA T.
FERREIRA BARATA
2,3/Sec.
Beja

Lista

ILDEFONSO ALEXANDRE RIBEIRO GODINHO
2,3/Sec.
Beja

MARIA CAROLINA B.
VINHA CASTILHO
1º Ciclo
Beja

MARIA MANUELA
ESTANISLAU VIEIRA
Pré Escolar
Beja

MARIA DA GLÓRIA
BAIÃO C. PEREIRA
1º Ciclo
Beja

MARIA DO CÉU RATO
S. MARIA
1º Ciclo
Beja

MARIA HELENA H. F.
NÓBREGA
Ed. Esp.
Beja

PAULA CRISTINA MONTEIRO LANÇA
2,3/Sec.
Beja

DIRECÇÃO DISTRITAL DE FARO

ALEXANDRE AFONSO
MARQUES NUNES
2,3/Sec.
Faro

EDGAR MATEUS NUNES
COSTA
2,3/Sec.
Faro

ANA MARIA BAIÃO
VIEIRA
Pré Esc.
Faro

ANTÓNIO AUGUSTO
RIBEIRO DA SILVA
2,3/Sec.
Faro

ELISABETE MARIA MAIA ELISABETE SILVA GUERE SILVA
REIRO ISABEL
2,3/Sec.
2,3/Sec.
Faro
Faro

ANTÓNIO LUÍS
AFONSO VENTURA
2,3/Sec.
Faro

ANTÓNIO MANUEL DE
SOUSA B. MORTAL
Ens. Sup.
Faro

CARINA ALMEIDA
1º Ciclo
Faro

CARLOS DAVID DA
LOURA MARQUES
2,3/Sec.
Faro

FÁTIMA MARQUES
CANDEIAS
Pré Esc.
Faro

LUISA SOFIA BARRETO
DE SEABRA
2,3/Sec.
Faro

MARIA JOÃO RIBEIRINHO VALENTES SALES
2,3/Sec.
Faro

PEDRO RUI DA SLIVA
BARROS
2,3/Sec.
Faro

SANDRA MÓNICA
ALVES RIOS
1º Ciclo
Faro
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eleições

Regulamento do ato eleitoral para os
Corpos Gerentes do SPZS - 2012
I - Organização e direção do processo
1. A organização e direção do processo eleitoral compete à Mesa da Assembleia-Geral, em articulação com
a Direcção do SPZS, nos termos do
art.º 79º e 88º dos Estatutos.
2. A 30 de março, a Mesa da Assembleia-Geral convoca para o dia 5 de
junho a Assembleia-Geral de Sócios
para eleição dos Corpos Gerentes e Conselho Fiscal para o triénio
2012/2015.
3. Nos termos da convocatória, as
listas candidatas serão apresentadas
à Mesa da Assembleia-Geral até às
18 horas do dia 2 de maio de 2012,
na sede do Sindicato, avenida Condes de Vilalva, n.º 257, 7004-970
Évora.
II - Apresentação e debate dos programas das listas
1. A Direção do SPZS, mantendo estrita independência em relação ao
processo eleitoral, ao abrigo do art.º
79º dos Estatutos, comparticipará e
divulgará à totalidade dos associados, as listas candidatas, nomeadamente
através do “Intervir” e do site do
SPZS e propiciará as condições de organização e realização de
todo o ato eleitoral, nos termos dos
art.º 81º e 88º dos Estatutos.
III - Direito de voto
1. Terão direito de voto os sócios que
se encontrem no pleno gozo dos seus
direitos, nos termos do artº 78º,
n.º 2, al. a) e b) dos Estatutos (sócios
que tenham pago as suas quotas até
30 de março de 2012, inclusive).
2. Da votação
a) O voto é individual e secreto;
b) É permitido o voto condicional;
c) É permitido o voto por correspon10 pag.

dência;
d) Não é permitido o voto por procuração.
IV - Cadernos eleitorais
1. Os cadernos eleitorais serão organizados pela Direção de acordo com o
disposto no art.º 88º dos Estatutos:
a) Colocação para consulta dos associados, na Sede e Delegações do SPZS,
de uma listagem geral contendo
a situação sindical de cada sócio até
ao dia 10 de Abril de 2012;
b) Regularização da situação sindical
até 25 de Abril de 2012;
c) Organização dos cadernos eleitorais
por ordem alfabética do nome do associado até dia 15 de maio de
2012.
V - Mesas de voto
1. Funcionamento
1.1. Funcionarão mesas de voto nos
locais a determinar pela Comissão
Eleitoral nos termos da alínea f)
do artº 85º dos Estatutos, assegurando
a todos os associados no pleno gozo
dos seus direitos a
possibilidade de participar no ato eleitoral.
1.2. A listagem e localização das mesas de voto serão divulgadas a todos os
sócios no pleno gozo dos
seus direitos, bem como na página do
SPZS até 15 de maio de 2012.
1.3. As mesas de voto serão constituídas por um presidente e por dois secretários, podendo ser designados
membros suplentes.
1.4. Deverão estar obrigatoriamente
presentes na mesa de voto pelo menos
dois elementos.
1.5. As listas candidatas poderão indicar representantes seus, que serão
devidamente credenciados,
para acompanhar o ato da votação.
2. Horário
2.1. O horário de funcionamento das

Mesas de Voto nas escolas será definido pela Comissão Eleitoral,
tendo em conta o funcionamento
dos estabelecimentos de ensino.
2.2. Sede e Delegações do SPZS:
das 9 h às 19 h.
3. Atribuições das Mesas de Voto
3.1. A mesa de voto tem como atribuições, entre outras:
a) Providenciar a existência da urna
de voto para a respetiva mesa;
b) Receber da Direção do Sindicato
os materiais necessários ao funcionamento da mesa;
c) Assegurar a abertura pontual da
mesa de voto;
d) Conduzir e fiscalizar o ato de votação;
e) Proceder ao registo dos votantes
nos impressos próprios;
f) Proceder à contagem pública dos
votos, apuramento dos resultados e
elaboração da respetiva
ata, que deverá ser assinada pelos membros da Mesa (pelo menos
dois);
g) Afixar cópia da Ata no local onde
funciona a Mesa;
h) Comunicar à Comissão Eleitoral,
no próprio dia 5 de Junho, os resultados da votação dessa Mesa
de Voto, mediante contacto com a
Sede;
i) Entregar no próprio dia 5 de junho, ou em caso de impossibilidade, até às 18 horas do dia seguinte,
na Sede do Sindicato, os seguintes
materiais:
- ata da votação;
- boletins de voto entrados na urna;
- envelopes contendo os votos condicionais;
- listagem de votos condicionais;
- materiais sobrantes;
VI - Ato de votação
1. Todos os sócios no pleno uso dos

eleições

seus direitos sindicais receberão, por
via postal, um boletim de voto,
um envelope branco e um envelope
RSF. Este material permite que todos
os sócios possam votar por correspondência.
2. O ato da votação processa-se da
seguinte forma:
2.1. Votos presenciais
a) O eleitor dirige-se à mesa de voto
e identifica-se apresentando o Bilhete de Identidade ou qualquer
outro documento identificativo com
fotografia.
b) A mesa entrega-lhe o boletim de
voto, guarda a credencial e inscreve
o nome do eleitor no impresso
próprio para eleitores presenciais
com credencial.
c) O eleitor preenche o boletim de
voto, dobra-o em quatro partes e
entrega-o à mesa, que o introduz
na urna.
d) De seguida, o eleitor rubricará o
espaço à frente do seu nome no caderno eleitoral.
2.2. Votos condicionais
a) Quando um sócio pretenda votar
presencialmente e não conste desse
caderno eleitoral, pode
exercer o seu direito de voto de forma condicional.
b)O boletim de voto será, neste caso,
introduzido num envelope fechado
sem qualquer identificação,
o qual será introduzido dentro de outro, também fechado, onde será escrito o nome completo do
eleitor, o número de sócio e a designação da escola ou serviço onde
exerce funções, devendo este
envelope ser rubricado no verso pelo
próprio e por um elemento da mesa.
c) A identificação dos eleitores condicionais será registada em impresso

próprio, o qual deverá ser
rubricado pelo eleitor.
d) Os envelopes contendo os votos
condicionais serão entregues com os
restantes materiais à Comissão
Eleitoral, a qual procederá à verificação prévia do pleno gozo dos direitos sindicais dos
eleitores, após o que serão descarregados no caderno eleitoral, se for
esse o caso e introduzidos
na urna.
2.3. Votos por correspondência
2.3.1. O exercício de direito de voto
por correspondência fica sujeito ao
cumprimento das seguintes
condições, cumulativamente:
a) Os boletins de votos devem ser
dobrados em quatro, com a parte
impressa voltada para
dentro e introduzidos em envelope
branco fechado.
b) O referido envelope deve ser introduzido, com um documento identificador do sócio, no
envelope de resposta sem franquia
ou de remessa livre.
c) Este último envelope, já endereçado, será remetido por correio postal para a sede do
SPZS.
3. Só são considerados os votos por
correspondência com carimbo de
correio até dia 5 de junho de 2012.
4. Os votos por correspondência serão abertos pela Comissão Eleitoral
na sede do Sindicato. Depois de
recebida toda a documentação de
todas as mesas de voto e de se verificar, pela descarga no caderno
eleitoral, será considerado o voto
por correspondência.

ceder-se-á ao escrutínio, ao qual
podem assistir os sócios que o desejarem.
2. Os votos são retirados das urnas
um a um e contados.
3. Os resultados finais serão lançados
na respetiva ata.
4. Consideram-se válidos os boletins
de voto em que a opção de voto esteja claramente expressa.
5. Consideram-se nulos os votos que
não respeitem a alínea anterior.
6. Consideram-se brancos os votos
que não contenham qualquer sinal.
7. Apurados os resultados da Mesa de
Voto, elaborar-se-á em duplicado a
respetiva ata, que será assinada
pelos respetivos membros (pelo menos dois), sendo um exemplar afixado no local e o outro entregue à
Comissão Eleitoral.
VIII - Entrega dos materiais das mesas
1. Todos os materiais de votação serão entregues na sede do SPZS até às
19 horas no próprio dia 5 de junho
ou, em caso de impossibilidade, até
às 18 horas do dia seguinte, 6 de junho.
2. Os referidos materiais poderão ser
entregues nas Delegações do SPZS,
respeitando o prazo acima definido.
Aprovado em Assembleia-Geral de
Sócios Descentralizada dia 17 de abril
de 2012

VII - Do escrutínio
1. Encerrada a mesa de voto, propag. 11
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Mesas de voto

Distrito de Portalegre

Mesa nº 1 – Sede do SPZS – Av. Condes de Vilalva, 257 - 7004-097 Évora
Votos por correspondência dos 4 distritos do SPZS – Beja, Évora, Faro, Portalegre

MESA

QUEM VOTA

HORÁRIO

Mesa n.º 2-P
Delegação do sindicato

Educadores e Professores das IPSS, Part. e Coop., profs. Aposentados, de fora do distrito e dest./req. noutros
serviços.
ES Mouzinho da Silveira
Agrupamento Nossa Srª da Luz – Arronches
Agrupamento de Monforte
Agrupamento do Crato
Agrupamento Prof. Mendes dos Remédios – Nisa
Educadores e Professores do Agrupamento de Gavião

9:00-19:00

Mesa nº 3-P
Escola Superior de Educação de
Portalegre

Professores do Ensino Superior do IPP

9:30-13:30

Mesa n.º 4-P
Agrupamento Mestre de Avis

Educadores e Professores do Agrupamento

9:30-13:30

Mesa n.º 5-P
Agrupamento de Campo Maior/Esc. Educadores e Professores do Agrupamento de Campo Maior
Sec.
Mesa n.º 6-P
EB 2,3 Nº 1 de Elvas/ Stª Luzia

9:30-13:30

Educadores e Professores do Agrupamento nº 1
Educadores e Professores do Agrupamento nº 2
Professores da Escola Secundária D. Sancho II

9:30-13:30

Mesa n.º 7-P
EBI/JI de Vila Boim

Educadores e Professores do Agrupamento

9:30-13:30

Mesa n.º 8-P
EBI/JI de Ammaia– Portagem/
Agrupamento de Marvão

Educadores e Professores da EBI/JI de Stº António das Areias;
Educadores e Professores da EBI/JI da Portagem;

9:30-13:30

Mesa n.º 9-P
Agrupamento João Pedro de
Andrade – Ponte de Sor

Educadores e Professores do Agrupamento Vertical de Ponte de Sor
Professores ES/3 de Ponte de Sor
Educadores e Professores da EBI/JI de Montargil

9:30-13:30

Mesa n.º 10-P
ES/3 de S. Lourenço

Professores da Escola

9:30-13:30

Mesa n.º 11-P
EB 2,3 José Régio

Educadores e Professores do Agrupamento nº 1 de Portalegre

9:30-13:30

Mesa n.º 12-P
EB 2,3 Cristóvão Falcão

Educadores e Professores do Agrupamento nº 2 de Portalegre

9:30-13:30

Mesa n.º 13-P
Agrupamento Padre Joaquim Maria Educadores e Professores do Agrupamento de Sousel
Fernandes
Mesa n.º 14-P
Educadores e Professores do Agrupamento de Alter do Chão
Agrupamento Padre José Agostinho
Educadores e Professores do Agrupamento de Fronteira
Rodrigues
Mesa n.º 15-P
Sede do Agrupamento Vertical de
Castelo de Vide
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Educadores e Professores do Agrupamento Vertical de Castelo de Vide

9:30-13:30
9:30-13:30

9:30-13:30
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Mesas de voto

Distrito de Évora

Mesa nº 1 – Sede do SPZS – Av. Condes de Vilalva, 257 - 7004-097 Évora
Votos por correspondência dos 4 distritos do SPZS – Beja, Évora, Faro, Portalegre

MESA

QUEM VOTA
e Educadores do Ensino Particular/Coop/IPSS do concelho de Évora
e Educadores do concelho do Alandroal
e Educadores do concelho de Vendas Novas
e Educadores do Concelho de Viana do Alentejo
e Educadores do Agrup. nº 3 de Évora, exceto EB1 S. Mamede
ES/3ºC Severim de Faria, Évora
e Educadores sem colocação
e Educadores fora de zona
e Educadores aposentados

HORÁRIO

Mesa nº 2-E
Sede do SPZS

Professores
Professores
Professores
Professores
Professores
Professores
Professores
Professores
Professores

Mesa nº 3-E
EBI/JI da Malagueira

Professores e Educadores do Agrup. nº 1 de Évora, exceto Professores e Educadores da EB1 e JI da Cruz
da Picada

9:00-11:00

Mesa nº 4-E
EB1/JI da Cruz da Picada

Professores e Educadores da EB1/JI e JI da Cruz da Picada

11:30-12:30

Mesa nº 5-E
EBI André de Resende

Professores e Educadores do Agrup. nº 2 de Évora, exceto
os professores da EB1 do Rossio de São Brás

10:00-16:00

Mesa nº 6-E
EB1 do Rossio de São Brás

Professores da EB1 do Rossio de São Brás

10:30-11:00

Mesa nº 7-E
EB2,3 Conde de Vilalva

Professores e Educadores do Agrup. Nº 4 de Évora, exceto
os Professores e Educadores do Centro Educativo do Bº do Bacelo

9:30-16:30

Mesa nº 8-E
Centro Educativo do Bacelo

Professores e Educadores do Centro Educativo

10:30-11:00

Mesa nº 9-E
EB1 de S. Mamede

Professores da EB1 de S. Mamede

10:30-11:00

Mesa nº 10-E
ES/3ºC André de Gouveia

Professores da Escola.

9:30-14:00

Mesa nº 11-E
ES Gabriel Pereira

Professores da Escola

9:30-15:30

Mesa nº 12-E
Colégio Luís António Verney,
Universidade de Évora

Professores da Universidade de Évora

11:30-14:30

Mesa nº 13-E
EB2,3/S Cunha Rivara

Professores e Educadores do concelho de Arraiolos, exceto os do Centro Educativo de Arraiolos

11:00-15:30

Mesa nº 14-E
Centro Educativo de Arraiolos

Professores e Educadores do Centro Educativo

10:30-11:00

Mesa nº 15-E
EB2,3 Padre Bento Pereira

Professores e Educadores dos concelhos de Borba e Vila Viçosa

10:30-16:00

Mesa nº16-E
EB2,3 Sebastião da Gama

Professores e Educadores do Agrup. de Escolas de Estremoz

10:00-14:30

Mesa nº17-E
ES/3ºC Rainha Stª Isabel

Professores da Escola

10:00-15:30

Mesa nº 18-E
EB2,3 S. João de Deus

Professores e Educadores do Agrup. de Escolas de Montemor-o-Novo

10:00-14:00

Mesa nº 19-E
ES/3ºC Montemor-o-Novo

Professores da Escola

10:00-11:05

Mesa nº 20-E
EB2,3/S de Mora

Professores e Educadores do concelho de Mora

9:30-12:00

Mesa nº 21-E
EB2,3 D. João de Portel

Professores e Educadores do concelho de Portel

14:00-18:00

Mesa nº 22-E
EB2,3/S Dr. Hernâni Cidade

Professores e Educadores do concelho do Redondo

9:00-16:00

Mesa nº 23-E
ES/3ºC Conde de Monsaraz

Professores e Educadores dos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Mourão

9:30-14:00

9:00-19:00
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Mesas de voto

Distrito de Beja

Mesa nº 1 – Sede do SPZS – Av. Condes de Vilalva, 257 - 7004-097 Évora
Votos por correspondência dos 4 distritos do SPZS – Beja, Évora, Faro, Portalegre

MESA

QUEM VOTA

HORÁRIO

Mesa nº 2-B
EB2,3 Dr. Manuel de Brito Camacho

Educadores e Professores do Agrupamento
Professores da Escola Secundária
Educadores e Professores das IPSS/Misericórdia

9:00-13:00

Mesa nº 3-B
EB 2, 3 Dr. João de Brito Camacho

Educadores e Professores do Agrupamento Vertical de Almodôvar
Educadores e Professores das IPSS, Particular Cooperativo

16:00-17:30

Professores da Escola Secundária Diogo de Gouveia
Professores da Escola Secundária D. Manuel I
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo do concelho de Beja
Professores do Ensino Superior
Professores Destacados
Professores Requisitados
Professores Desempregados
Professores Aposentados
Professores em qualquer outra situação

9:00-19:00

Educadores e Professores do Agrupamento Nº1 de Beja-Santa Maria

9:30-13:15

Mesa nº 4-B
Delegação do Sindicato

Mesa nº 5-B
Escola EB de Santa Maria
Mesa nº 6-B
Escola Básica de Mário Beirão
Mesa nº 7-B
Escola Básica Santiago Maior

Educadores e Professores do Agrupamento nº 2 de Beja – Mário Beirão

9:30-15:30

Educadores e Professores do Agrupamento nº 3 de Beja-Santiago Maior

12:30-17:00

Mesa nº 8-B
EB2,3 Dr. António Francisco Colaço

Educadores e Professores do Agrupamento
Professores do Escola Secundária
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo

11:30-15:00

Mesa nº 9-B
EB 2,3 Fialho de Almeida

Educadores e Professores do Agrupamento de Cuba

10:00-11:00

Mesa nº 10-B
MesadonºAlentejo
13-B
EB1 de Ferreira
Escola Básica nº 1 de Moura
Mesa nº 11-B
Escola EB/Sec
JosénºGomes
Mesa
14-B Ferreira
Escola Básica de Amareleja
Mesa nº 12-B
EB 2,3/ ES. De S. Sebastião

Mesa nº 15-B
Escola EB 2,3 Damião de Odemira

Educadores e Professores do Agrupamento Vertical de Escolas Moura
Educadores do
e Professores
do JI, EB1
Ferreira do Alentejo
Professores
Escola Secundária
de de
Moura
Professores da Escola Profissional
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo
Educadores e Professores do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo
Educadores ee Professores
Professores do
dasAgrupamento
IPSS, Particular
Cooperativo
Educadores
de eEscolas
de Amareleja
Educadores e Professores do Agrupamento de Escolas de Barrancos
Educadores e Professores do Agrupamento de Escolas de Mértola
Professores da Escola Profissional
das Agrupamentos
IPSS, Particularde
e Cooperativo
Educadores e Professores dos
Escolas de: S. Teotónio; Damião de Odemira; Colos.
Educadores e Professores do Agrupamento Horizontal Escolas Vila Nova de Milfontes / S. Luís
Professores da Escola Secundária de Odemira
Professores da Escola Profissional
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo

14:00-16:00
10:00-15:30
9:30-11:00
10:00-10:30
14100-15:00

14:00-18:00

Mesa nº 16-B
Escola Básica de Sabóia

Educadores e Professores do Agrupamento Escolas de Sabóia

10:30-16:30

Mesa nº 17-B
Escola EB 2,3/ S de Ourique

Educadores e Professores do Agrupamento de Escolas de Ourique
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo

10:00-17:00

Mesa nº 18-B
EB 2,3 Abade Correia da Serra

Educadores e Professores dos Agrupamentos de Escolas de: Serpa e V.N.S.Bento
Professores da Escola Secundária de Serpa
Professores da Escola Profissional
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo

9:30-14:30

Mesa nº 19-B
Escola Básica de Pias

Educadores e Professores do Agrupamento Vertical de Pias

10:00-13:00

Mesa nº 20-B
Escola Básica Integrada com JI
Vidigueira

Educadores e Professores dos Agrupamentos de Escolas de Vidigueira e Alvito
Professores da Escola Profissional
Educadores e Professores das IPSS, Particular e Cooperativo

14:30-16:30
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Mesas de voto

Distrito de Faro

Mesa nº 1 – Sede do SPZS – Av. Condes de Vilalva, 257 - 7004-097 Évora
Votos por correspondência dos 4 distritos do SPZS – Beja, Évora, Faro, Portalegre
MESA
QUEM VOTA

MESA

HORÁRIO

Aposentados, IPSS, Particular e Cooperativo e não colocados residentes nos concelhos de Alcoutim,
V.R.S.A., Tavira, Castro Marim, Olhão, S. Bras de Alportel, Faro, Loulé, Albufeira e fora do distrito;
Docentes em Mobilidade Especial; Licença s/Vencimento; Destacados em Istituições Públicas e Privadas;
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e Docentes colocados fora de zona

9:00 às 19:00

Mesa nº 3-F
SPZS-PORTIMÃO

Aposentados, IPSS, Particular e Cooperativo e não colocados residentes nos concelhos de Silves, Lagoa,
Portimão, Monchique, Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

9:00 às 19:00

Mesa nº 4-F
ES de Albufeira

Agupamento de Escolas de Albufeira
Agupamento de Escolas de Albufeira Poente
Agupamento de Escolas de Ferreiras
Agupamento de Escolas Diamantina Negrão
Escola Secundária de Albufeira
Docente da Camara Municipal de Albufeira

10.00-11:30

Mesa nº 5-F
EBI/JI de Paderne

Agupamento de Escolas de Paderne

10:00-11:30

Mesa nº 6-F
EBI de Alcoutim

Agrupamento de Escolas de Alcoutim

10:00-11:30

Mesa nº 7-F
EBI de Aljezur

Agrupamento de Escolas de Aljezur

9:00-15:30

Mesa nº 8-F
EB 2/3 de Castro Marim

Agrupamento de Escolas de Castro Marim

10:00-11:30

Mesa nº 9-F
EB Dr. José de Jesus Neves Júnior

Agrupamento de Escolas Neves Júnior

10:00-11:30

Mesa nº 10-F
EB D. Afonso III, Faro

Agrupamento de Escolas D. Afonso III

10:00-11:30

Mesa nº 11-F
EBI/JI de Montenegro, Faro

Agrupamento de Escolas de Montenegro

10:00-11:00

Mesa nº 12-F
EB Poeta Emiliano da Costa, Estoi,

Agrupamento de Escolas de Estói

12:30-14:00

Mesa nº 13-F
EB Dr. Joaquim Rocha Peixoto
Magalhães, Faro

Agrupamento de Escolas Dr. Joaquim Magalhães

10:00-11:30

Mesa nº 14-F
ES João de Deus, Faro

Escola Secundária João de Deus, Faro
Agrupamento de Escolas da Sé

10:00-11:30

Mesa nº 15-F
ES Tomás Cabreira, Faro

Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro

10:00-11:30

Mesa nº 16-F
ES Pinheiro e Rosa, Faro

Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro

11:50-13:30

Mesa nº 2-F
SPZS-FARO

Mesa nº 17-F
ES Padre António Martins de Oliveira, Agrupamento de Escolas Rio Arade
Lagoa

13:30-14:30

Mesa nº 18-F
EB Tecnopolis de Lagos

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira
Agrupamento de Escolas de Lagos
Agrupamento de Escolas Gil Eanes
Escola Secundária de Júlio Dantas, Lagos

10:00-13:00

Mesa nº 19-F
EB Dr. António de Sousa Agostinho,
Almancil

Agrupamento de Escolas de Almancil

10:00-11:30

Mesa nº 20-F
EB Professor Sebastião José Pires
Teixeira, Salir

Agrupamento de Escolas de Salir

14:00-16:30

Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco
Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita
Escola Secundária de Loulé
INUAF
Agrupamento de Escolas de Boliqueime

10:00-12:00

Mesa nº 22-F
ES Drª Laura Ayres, Quarteira, Loulé

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres
Agrupamento de Escolas D. Dinis

12:00-13:30

Mesa nº 23-F
EB de Monchique

Agrupamento de Escolas de Monchique

10:00-13:30

Mesa nº 24-F
EB Professor Paula Nogueira, Olhão

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

10:00-11:30
pag.

Mesa nº 25-F
EB Dr. João Lúcio, Fuseta, Olhão

Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

10:00-11:30

ES de Loulé

Mesa nº 21-F
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Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco
Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita
Escola Secundária de Loulé
INUAF
Agrupamento de Escolas de Boliqueime

10:00-12:00

Mesa nº 22-F
ES Drª Laura Ayres, Quarteira, Loulé

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres
Agrupamento de Escolas D. Dinis

12:00-13:30

Mesa nº 23-F
EB de Monchique

Agrupamento de Escolas de Monchique

10:00-13:30

Mesa nº 24-F
EB Professor Paula Nogueira, Olhão

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

10:00-11:30

Mesa nº 25-F
EB Dr. João Lúcio, Fuseta, Olhão

Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

10:00-11:30

Mesa nº 26-F
EB José Carlos da Maia, Olhão

Agrupamento de Escolas José Carlos da Maia

10:00-11:30

Mesa nº 27-F
EB João da Rosa, Olhão

Agrupamento de Escolas de João da Rosa

10:00-11:30

Mesa nº 28-F
EB Dr. António João Eusébio,
Moncarapacho, Olhão

Agrupamento de Escolas de Moncarapacho

14:00-15:00

Mesa nº 29-F
EB Dr. Alberto Iria, Olhão

Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria

10:15-13:30

Mesa nº 30-F
ES Dr. Francisco Fernandes Lopes,
Olhão

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão

10:00-11:30

Mesa nº 31-F
EB D. Martinho de Castelo Branco,
Portimão

Agrupamento
Agrupamento
Agrupamento
Agrupamento
Agrupamento

10:00-11:30

Mesa nº 32-F
ES Poeta António Aleixo, Portimão

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão
Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão

13:20-14:50

Mesa nº 33-F
EB de Mexilhoeira Grande, Portimão

EB de Mexilhoeira Grande, Portimão
EB 1 da Figueira
JI de Figueira, Portimão
JI de Mexilhoeira Grande, Portimão

10:00-11:30

Mesa nº 34-F
EB Poeta Bernardo de Passos, São
Brás de Alportel

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

12:00-13:30

Mesa nº 35-F
EB Dr. António da Costa Contreiras,
Armação de Pêra

Agrupamento de Escolas de Algoz
Agrupamento de Escolas de Armação de Pêra

10:00-11:30

Mesa nº 36-F
EB Dr. Garcia Domingues, Silves

Agrupamento de Escolas de S. Bartolomeu de Messines
Agrupamento de Escolas Dr. Garcia Domingues
Escola Secundária de Silves

10:00-11:30

Mesa nº 37-F
EB D. Manuel I, Tavira

Agrupamento de Escolas D. Paio Peres Correia
Agrupamento de Escolas D. Manuel I

10:00-11:30

ES de Loulé

Mesa nº 21-F

de
de
de
de
de

Escolas de Bemposta com exceção da EBI Mexilhoeira Grande , EB1 e JI da Figueira
Escolas Prof. José Buísel
Escolas D. Martinho de Castelo Branco
Escolas Eng.º Nuno Mergulhão
Escolas Júdice Fialho

Mesa nº 38-F
Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira
ES Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira

10:00-11:30

Mesa nº 39-F
EB de São Vicente, Vila do Bispo

Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo

9:00-13:00

Mesa nº 40-F
ES de Vila Real de Santo António

Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António

10:00-12:00

Mesa nº 41-F
EB D. José I, Vila Real de Santo
António

Agrupamento de Escolas D. José I

10:00-11:30

Universidade do ALGARVE GAMBELAS

10:00-13:00

Universidade do ALGARVE PENHA

10:00-11:30

FCT
ISE

Mesa nº 42-F
Mesa nº 43-F

Eleições para o SPZS
5 de Junho de 2012

Participa!
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PISA: relatório revela reconhecimento
do trabalho dos professores pelos
seus alunos.
“Mais de 90% dos alunos portugueses afirmaram ter uma imagem positiva dos seus professores!

O relatório revela-nos que Portugal é o sexto
pais da OCDE cujo sistema educativo melhor
compensa as assimetrias sócio/económicas!
E ainda refere que o nosso país tem a maior
percentagem de alunos carenciados com excelentes níveis de desempenho em leitura.

O relatório conclui que os professores portugueses são os que têm a imagem mais positiva de entre os docentes dos 33 países da
OCDE, tendo em 2006 aumentado 10 pontos
percentuais.
O mesmo relatório conclui que os professores portugueses estão sempre disponíveis
para as ajudas extras aos alunos e que mantêm com eles um excelente relacionamento.
Estas evidências são altamente abonatórias
para os professores portugueses e deveriam
ter sido amplamente divulgadas pelos órgãos
de comunicação social (e pelos habituais
“fazedores de opinião” luxuosamente remunerados que escrevem para os jornais ou são
comentadores na rádio e na televisão) que
ostensivamente consideram que os professores do ensino básico e secundário uma classe
pouco profissional, com imensos privilégios e
luxuosas remunerações...

(...)

Uma classe profissional que deveria ser acarinhada e apoiada por todos, que deveria
ter direito às melhores condições de trabalho (salas de aula, equipamento, formação,
etc.) e que tem sido maltratada pelo poder
político e por todos aqueles que tinham o
dever de estar suficientemente informados
para poder produzir uma opinião isenta para
os demais membros da comunidade.
Ao conjunto destas evidências acresce outra, onde o papel do professor é determinante: a inclusão.

Como diz a quase totalidade dos alunos, os
professores são excelentes pessoas que estão
sempre disponíveis para ajudar os seus alunos. Esta é que é a realidade dos professores
das escolas do ensino básico e secundário!
Obviamente que, como em todas as demais
classes profissionais, haverá excepções à
regra, aqueles que não cumprem, não assumem as suas responsabilidades, não justificam o ordenado que recebem. Mas, assim
como uma andorinha não faz a primavera,
também uma ovelha negra não estraga um
rebanho.”
Margarida Rufino in Jornal de Cascais [distribuído por
correio electrónico]

PARCERIA
Entre o Sindicato dos Professores da Zona Sul e a
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

Planos Mutualistas de Saúde
Associados e Funcionários do SPZS e Famílias

O protocolo entre o SPZS e a MGEN possibilita o acesso a planos de saúde mutualistas com vantagens
totalmente diferenciadoras:






Sem exclusões de doenças graves ou pré-existentes
Sem selecção médica nem qualquer forma de discriminação
Sem limites de idade de adesão ou permanência
Sem resolução unilateral do contrato
Sem fins lucrativos, solidários e mutualistas
Nota: Os Planos Mutualistas da MGEN utilizam a Rede AdvanceCare

Mais informações:

José Francisco Banha

www.spzs.pt

*

Rua da Moeda, n.º 62, 7000-513 ÉVORA

*

266 752 124

www.europamut.pt

*

96 84 84 070

*

jfbanha@mail.telepac.pt

www.mgen.pt
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Prova de ingresso na
Carreira
para eliminação e seriação de docentes
Sobre as declarações do Ministro

Não se conheciam mais elaborações legais do MEC sobre a Prova de Ingresso
depois das declarações proferidas pelo
ministro Nuno Crato após um almoço no
American Club no dia 4 de Abril. A comunicação social diligentemente pegou nas
palavras do Ministro dando-lhes ampla
divulgação: “Os professores com menos
tempo de serviço vão realizar este ano
civil uma prova de avaliação que terá influência no concurso de colocação, com
vista a seleccionar os melhores docentes,
afirmou hoje o ministro da Educação.” e
“Professores vão fazer exame de ingresso
na carreira já este ano” – lia-se nos títulos das notícias.
O timing não podia ter sido melhor escolhido, doze dias antes da abertura do
concurso de contratação, a notícia veio
inquietar os professores. Sem mais esclarecimentos da parte do MEC que manteve
o silêncio sobre o assunto, ficou-se à espera de alterações ao que vem no articulado do ECD (Decreto-Lei nº 75/2010 de
23 de Junho): “ …estão dispensados da
realização da prova de avaliação de competências e conhecimentos os candidatos
que, no momento da entrada em vigor
deste diploma (24 de Julho de 2010),
tivessem obtido na avaliação de desempenho menção qualitativa não inferior a
Bom. “

Finalmente, no dia 4 de Maio, chegou à
Assembleia da República uma clarificação
do MEC. Na sequência de uma pergunta
dos Deputados Miguel Tiago e Rita Rato
do Grupo Parlamentar do PCP, em que se
pediam esclarecimentos sobre a “Prova
de ingresso na Carreira Docente e Prova
para seriação em sede de concurso de
colocação de professores”, o gabinete do
Ministro declarava: “ o MEC irá proceder
ao alargamento do universo dos candidatos dispensados da realização da prova.
Assim, face ao regime atualmente em
vigor, que não dispensa quaisquer candidatos independentemente da avaliação
de desempenho obtida após 24 de Junho
de 2010, o novo regime possibilitará a
dispensa de candidatos que, a partir dessa data, tenham obtido na avaliação de
desempenho menção qualitativa igual ou
superior a Muito Bom (…) Em atenção ao
atual quadro legal, a prova tem carácter
eliminatório e não de seriação.”
A posição do SPZS e da Fenprof sobre este
tipo de prova é conhecida: consideramos
que não há justificações sérias para um
dispositivo deste género, consideramos
que ao insistir na sua implementação, o
MEC destrói a credibilidade dos cursos de
formação inicial de professores e das instituições que os ministram e que até aqui
vinha reconhecendo.

Desemprego está a atingir níveis
insustentáveis no nosso país
A taxa de desemprego oficial, no nosso pais,
foi de 14,9% no primeiro trimestre de 2012,
correspondendo a 819,3 mil desempregados,
mais 130 mil que em igual período do ano passado. Aumentou, inadmissivelmente, 19% em
apenas um ano.
No entanto, o número real de desempregados
e subempregados já é superior a 1 milhão e
duzentos mil, sendo a taxa real de desemprego de 21,5% (23,1% no caso das mulheres).
É urgente revelar esta realidade. Muitos dos
trabalhadores deixaram de procurar emprego, passando a inactivos, conscientes das
dificuldades de encontrar um novo posto de
trabalho, outros imigraram e deixaram de
contar para a estatística. Isso é visível quer
na diminuição da taxa de actividade, quer no
crescimento de 40% dos inactivos disponíveis.
A realidade é esta – No espaço de um ano perderam-se mais de 200 mil postos de trabalho,
73 mil dos quais no último trimestre. Todos
os sectores de actividade foram atingidos,
destacando-se os serviços, com menos 102 mil
empregos, e a indústria, com menos 91 mil.
O desemprego cresceu em todas as faixas
etárias, mas a taxa de desemprego entre os
jovens menores de 25 anos continua a ser a
mais elevada (36,2%) e foi a que mais cresceu.
A precariedade do emprego é a principal via
para chegar ao desemprego. Os contratos não
permanentes atingem 20% dos assalariados,
sendo a sua não renovação responsável por
mais de 70% dos postos de trabalho destruídos
entre os trabalhadores por conta de outrem
no período analisado.
Ao mesmo tempo a protecção social no desemprego chega a cada vez menos desempregados. No primeiro trimestre apenas 349
mil desempregados tinham uma prestação no
desemprego, o que deixa de fora 875 mil desempregados e faz cair a taxa de cobertura
de 29,8% para 28,5% quando se compara com
o mesmo trimestre de 2011.
O desemprego não é uma oportunidade. É
o resultado das políticas que os sucessivos
governos vêm implementando no nosso país
desde há mais de três décadas, e das medidas decorrentes do acordo que o PS assinou
há um ano com a Troika e que o Governo do
PSD intensificou. Medidas que estão a fazer
definhar a nossa economia, que estão a destruir muitos postos de trabalho e a piorar as
condições de vida dos portugueses.
Esta é uma política que despede os pais e
nega o emprego aos filhos.
A CGTP-IN afirma que, face à situação de
verdadeira calamidade nacional que o país
atravessa e ao que os dados hoje divulgados pelo INE confirmam, se impõe a tomada
de medidas que protejam efectivamente os
desempregados, alargando a protecção social no desemprego, e implementando um
plano nacional de emergência de combate
ao desemprego e de criação de emprego.
CGTP-IN, 16.05.2012
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Os destruidores
de sonhos

Os sucessivos Ministérios da Educação
destruíram o sonho dos professores:
destruíram a autonomia pedagógica dos
professores, destruíram a natureza democrática, humanista e criativa da escola pública, uma escola que deveria
proporcionar oportunidades para todos,
um espaço de liberdade onde a arte e os
outros saberes se deveriam fundir, eliminaram os momentos de trabalho autónomo, colaborativo e gerador de projetos.
Há alguns anos atrás muitos professores
pensaram que tinha chegado a hora de
ver a escola evoluir finalmente para um
outro formato de sala de aula. Imaginámos salas que seriam pequenos ateliers
de artes, mini bibliotecas/centro de recursos, imaginámos aulas diferentes em
que grupos de professores trabalhariam
com os seus alunos num ambiente calmo
e sem segmentações de horário, desenvolvendo projetos e abrindo vias para o
conhecimento.

actual

Como estas ideias implicavam um grande investimento na Educação e na Escola
Pública, os sucessivos governos e ministérios da educação ficaram alarmados;
não se pode deixar sonhar os professores, vão querer mais e melhor. A visão
não poderia passar de utopia.
Mal fundamentado e mal explicado aos
professores, depressa o ministério deixou de dar importância ao conceito subjacente ao trabalhado de projeto nas
escolas e a uma reforma curricular que
poderia ter sido verdadeiramente inovadora. As intenções perderam-se num
emaranhado de teorias da educação e
rapidamente a ideias se desvirtuaram,
passando a constituir mais uma rotina
curricular, até que a ficha, a grelha, a
planificação e a avaliação da atividade,
vieram também contribuir para dar cabo
de tudo e o peso da burocracia pseudopedagógica se instalou em definitivo.

res andaram corajosamente, anos a fio,
a tentar dar sentido a coisas que o ministério estragara quase imediatamente
após a sua criação. Para acabar de vez
com sonhos, seguiu-se a avaliação de desempenho e as evidências de tudo e mais
alguma coisa, até chegarmos ao atual
Mec, que em nome dos supostos princípios de “rigor e exigência” definiu como
objetivos, resultados e não os processos
e menospreza a importância fundamental do desenvolvimento de aprendizagens de democracia e cidadania.
A falta de visão pedagógica do MEC criou
uma escola que se limita a cumprir programas e a preparar alunos para exames
num claro retrocesso cultural e formativo, porque o MEC também tem um
conceito de escola pública: é a escola
pública para os menos privilegiados, totalmente diferente daquilo que os professores sabem que poderia ser.

De desilusão em desilusão, os professo-

Assina a petição em www.fenprof.pt

Defender a Educação é apostar no futuro
A Educação tem vindo a ser desvalorizada pelos governos, o que, nos
últimos dois anos, é verificável não
só pelos elevados cortes que foram
feitos nos orçamentos do setor, mas
também pelas medidas que dão suporte às opções orçamentais, redu-

zindo a qualidade da escola pública, as
condições de trabalho e de exercício
da profissão, agravando horários de trabalho, aumentando o desemprego e a
precariedade, destruindo as carreiras e
depreciando as condições remuneratórias.

É, pois, num contexto de recessão
económica e social que a FENPROF
convoca todos os docentes portugueses para o combate contra o
prosseguimento desta política depressiva ao serviço de imposições de
ordem financeira externa, aplicadas
de forma agravada pelo governo.
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É preciso intensificar a luta pela
defesa do emprego, salários,
direitos, serviços públicos,

POR UMA MUDANÇA DE POLÍTICA
Este é um tempo de intensificação e alargamento da luta. Só a ruptura com
esta política pode permitir um novo caminho para o crescimento económico, o desenvolvimento e o progresso do país. As importantes Jornadas
Nacionais de luta já realizadas este ano, com destaque para as grandes
manifestações do 1.º de Maio, têm de ter continuidade.
Vamos incentivar a multiplicação das ações e lutas reivindicativas pelo aumento dos salários, pela fixação do salário mínimo nacional em 515 euros,
pela passagem dos trabalhadores com vínculo precário a efetivos, pela defesa dos direitos e pela melhoria das condições de trabalho.
O Dia Internacional do Trabalhador foi comemorado em grandes manifestações realizadas por todo o país. Nestes tempos de
grandes dificuldades e sacrifícios impostos
ao povo português pelo governo PSD-CDS/
PP, a elevada participação dos trabalhadores e das trabalhadoras no 25 de Abril e
no 126º aniversário do 1º de Maio constitui
uma clara e inequívoca demonstração de
que não esquecem o riquíssimo património de luta e de conquistas das gerações
anteriores, de que são exemplo as greves
históricas efectuadas no 1º de Maio de
1962, precisamente há 50 anos atrás, em
que os trabalhadores ousaram enfrentar
corajosamente a repressão fascista para
defender as oito horas de trabalho, o aumento dos salários e as liberdades política
e sindical.
A CGTP-IN saúda os trabalhadores do sector privado, da administração pública e
do sector empresarial do Estado, que num
quadro marcado pelo aumento dramático
do desemprego e a precariedade, pelos
baixos salários e pelo agravamento das
condições de trabalho, pelo ataque aos
direitos laborais e à proteção social, têm
resistido e travado intensas lutas nos locais
de trabalho e nas ruas, afirmando, neste
1.º de Maio, determinação em intensificar,
multiplicar e alargar a luta nas empresas
e na rua, para combater a exploração, a
prepotência dos patrões e a política de direita e neoliberal que agrava os problemas
do país e o empobrecimento da classe trabalhadora.
No actual contexto nacional e europeu,
de aprofundamento das contradições do
sistema capitalista, verifica-se que a im-
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posição de mais sacrifícios à classe trabalhadora e outras camadas desfavorecidas,
coexiste com uma vontade de mudança e
condenação das políticas de austeridade,
como mostram os resultados das eleições
recentemente realizadas em França e na
Grécia. Sendo tais resultados consequência da luta social e de massas, importa
incentivar e continuar o combate sem tréguas contra as teses das inevitabilidades e
da resignação apregoadas pelos ideólogos
do capital e do liberalismo, sem deixar, no
entanto, de alertar para as falsas alternativas, que não pondo em causa a essência
das políticas seguidas, têm a finalidade de
criar falsas expectativas para que tudo fique na mesma.

Hoje, tal como ontem, a CGTP-IN continua
a ser a central sindical que, honrando as
suas raízes e mantendo a sua natureza de
classe, é o espaço de unidade e de acção
em que os trabalhadores se organizam, se
sentem representados e que nela confiam
para prosseguir a luta por uma efectiva
Mudança de Política, por um Portugal de
Futuro.
Ao contrário do que o governo insiste
em fazer crer, não são os que sofrem
brutais cortes nos salários, o roubo dos
subsídios de férias e de natal, o congelamento e redução das pensões, a redução dos subsídios de desemprego, de
doença, da maternidade e do abono de
família e a subida do custo de vida, que

cgtp
vivem acima das possibilidades, mas sim
os que vivem da exploração, da usura, da
agiotagem e da apropriação ilegítima dos
recursos e da riqueza do país.
O país necessita urgentemente de políticas
de crescimento económico. O denominado
memorando de entendimento está a aprofundar a recessão, constitui um verdadeiro
garrote ao desenvolvimento do país. Persistir na austeridade e na cobertura a um
Tratado Orçamental iria, caso fosse aplicado, condicionar ainda mais a criação do
emprego, sentenciar as famílias à ruina,
pôr em causa as funções sociais do Estado
e hipotecar a independência e soberania
nacionais.

cgtp

de de vida. O acesso universal e gratuito à
Educação permitiu tirar os portugueses do
analfabetismo e elevou os níveis de escolaridade e conhecimento, indispensáveis ao
progresso e ao desenvolvimento do país.
Foi a Segurança Social que tirou da absoluta miséria e total desprotecção milhões
de portugueses, que assegurou prestações
relacionadas com os salários e que abriu
as portas a uma vida mais digna. É com
mais e melhor emprego, com melhores salários, com a recuperação de mais de 7 mil
milhões de dívida à Segurança Social, que
se promove a sua sustentabilidade, e não
com o plafonamento das contribuições,
com o aumento da idade da reforma e com

Esta é a política de quem tem
governado o país durante as
últimas décadas; de quem é
responsável pela destruição
do aparelho produtivo, pelo
aprofundamento do modelo
assente nos baixos salários
e que promove as injustiças
e as desigualdades, generaliza o empobrecimento da
população, aumenta a exclusão social e põe em causa
a democracia e a soberania
nacionais.
Mas é também a política de
quem quer fazer um ajuste de contas com Abril e
com as suas conquistas, de
quem utiliza a mentira como instrumento de política e a desinformação como
processo incontornável da ideologia ultraliberal. A proposta de revisão da legislação laboral para os sectores privado
e público constitui um ataque direto aos
trabalhadores e um retrocesso social e
civilizacional sem precedentes.
Ao contrário do que o Governo e o grande
patronato afirmam, é falsa a ideia de que
há rigidez a mais no mercado de trabalho.
Não é com mais precariedade, ou com o
corte de feriados e férias, que corresponde a 7 dias de trabalho gratuito, que se
promove o crescimento económico e se
reduz o desemprego. Os trabalhadores não
são peças descartáveis, para usar e deitar
fora, conforme determinem as “leis do
mercado”. São homens, mulheres e jovens
que exigem ser respeitados e valorizados.
O governo propaga a ideia de que os direitos laborais e sociais são inimigos da
economia, quando são estes a potenciar
o desenvolvimento do país. São os direitos laborais que permitem um trabalho
com dignidade e que criam condições para
melhorar as condições económicas e a produtividade do país. Foi o Serviço Nacional
de Saúde que reduziu a mortalidade infantil, que aumentou a esperança de vida e
que abriu as portas a uma melhor qualida-

a redução da sua prestação e dos apoios
sociais. A ofensiva que o governo está a levar a cabo contra os serviços públicos e as
funções sociais do estado (Saúde, Educação, Segurança Social) tem de ser travada!
Neste quadro, tendo presente a gravidade
da situação, o Plenário de Sindicatos decide assumir as decisões tomadas pelo Conselho Nacional, nomeadamente:
• Intensificar a mobilização para a luta
contra o “pacote da exploração e empobrecimento” do governo do PSD-CDS/
PP, tanto no sector privado como no sector público, lutando nos locais de trabalho
contra a sua aprovação, promulgação ou
aplicação. Combater as alterações para
pior da legislação laboral, incluindo todas
as medidas que visem aumentar o tempo
de trabalho, fazendo respeitar a duração
dos horários consagrados nas convenções
colectivas, os seus limites diários e semanais e os dois dias de descanso semanal.
Combater a diminuição da retribuição, a
liberalização dos despedimentos e a introdução dos “bancos de horas” ou quaisquer
regimes de adaptabilidade dos horários
que visem colocar os trabalhadores disponíveis a todas as horas para o patrão, com
prejuízo da sua vida privada e familiar;

riedade e efectivar os direitos colectivos
e individuais dos trabalhadores constantes
dos contratos colectivos de trabalho e da
legislação, através do combate às causas
que impedem ou neutralizam o seu exercício, bem como exigir o cumprimento das
normas de trabalho; combater também a
“legalização” dos falsos recibos verdes,
forma expedita de aprofundar a exploração dos trabalhadores, sobretudo dos jovens. Nesse sentido, assume particular importância o Pic Nic contra a precariedade
e o desemprego, convocado pela Interjovem/CGTP-IN para o dia 14 de Julho;

• Prosseguir a acção reivindicativa para
garantir e efectivar o direito de negociação colectiva no sector privado, no sector empresarial
do Estado e na Administração Pública, tendo por base
os objetivos constantes da
Carta Reivindicativa de Todos
os Trabalhadores aprovada
no 12.º Congresso, condição
necessária para desbloquear a contratação colectiva,
aprofundar o seu papel na
regulamentação das relações de trabalho, combater
as discriminações salariais
e promover a igualdade. Dinamizar a organização sindical de base, dando corpo à
Campanha de Sindicalização,
eleição de delegados sindicais e representantes de SST. Implementar
os planos de Acão Sindical Integrada.
• Promover uma forte mobilização para
as duas Manifestações a realizar em 9 de
Junho, na cidade do Porto, e em 16 de
Junho, em Lisboa, com os seguintes objetivos: PELA DEFESA DO EMPREGO, SALÁRIOS, DIREITOS, SERVIÇOS PÚBLICOS; POR
UMA MUDANÇA DE POLÍTICA!
Este é um tempo de intensificação e alargamento da luta. Só a ruptura com esta
política pode permitir um novo caminho
para o crescimento económico, o desenvolvimento e o progresso do país. As importantes Jornadas Nacionais de luta já
realizadas este ano, com destaque para as
grandes manifestações do 1.º de Maio, têm
de ter continuidade.
Vamos incentivar a multiplicação das
ações e lutas reivindicativas pelo aumento
dos salários, pela fixação do salário mínimo nacional em 515 euros, pela passagem
dos trabalhadores com vínculo precário a
efetivos, pela defesa dos direitos e pela
melhoria das condições de trabalho.
Resolução aprovada em Plenário de Sindicatos,
Lisboa, 10 de Maio de 2012

• Continuar o combate contra a preca-
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FENPROF reuniu com a Provedoria
de Justiça e com a Comissão
Parlamentar de Educação
Em causa violações à lei e ao princípio constitucional de salário igual para
trabalho igual no Ensino Superior
A seu pedido, a FENPROF reuniu
com a Provedoria de Justiça, a 11 de
Maio, e com a Comissão Parlamentar
de Educação, Ciência e Cultura, dia
15 de Maio, no sentido de explorar
vias possíveis para a resolução de
problemas que estão a afetar a situação profissional de muitos docentes
do ensino superior, a criar situações
de desigualdade e a violar, em particular:
1. A recusa generalizada, por parte das
instituições de ensino superior público,
de, conforme resulta da lei, colocarem
no 1º escalão remuneratório das respetivas escalas indiciárias os professores
auxiliares e os professores adjuntos que
estão a aceder a estas categorias por
força do regime transitório das corres-

Obtenção da Agregação e mudança de categoria
De acordo com o disposto no DecretoLei n.º 408/89, de 18 de Novembro, os
Professores Associados e Auxiliares, do
ensino universitário, e os Professores Coordenadores, do ensino politécnico, que
obtenham a Agregação passam a integrar
Categorias próprias e, por isso, têm o direito a remuneração de acordo com os
índices remuneratórios das Categorias de
Professor Associado com Agregação, de
Professor Auxiliar com Agregação ou de
Professor Coordenador com Agregação,
que constam do Anexo N.º 1 do citado
Decreto-Lei.
No entanto, tem chegado ao nosso conhecimento que existem diversas instituições
de ensino superior que se recusam a remunerar corretamente os docentes que
entretanto tenham obtido a Agregação. E
mantêm a remuneração correspondente
às categorias que não exigem a Agregação. Tal prática é uma clara violação do
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo
59.º da Constituição, na medida em que
viola o princípio de “para trabalho igual
salário igual”.
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pondentes carreiras, após aprovação em
provas de doutoramento ou de título de
especialista
2. A exigência de pagamento de propinas
de doutoramento por parte dos docentes
do Ensino Superior Politécnico, sem fundamento legal, dado que a obtenção deste grau passou a constituir-se como uma
exigência daquela carreira.
3. A denúncia unilateral de contratos de
bolsas de doutoramento, tanto pela FCT,
como, no caso do PROTEC, por instituições do Ensino Superior Politécnico, a docentes daquele setor.

5. A omissão legislativa no que se refere
ao regime do pessoal docente e investigador das instituições privadas de ensino
superior.
Durante a reunião na Assembleia da Republica foram entregues aos deputados,
cinco documentos, um por cada um dos
pontos anteriores que publicamos aqui
no intervir. Face à sensibilidade demonstrada pelos deputados de todos os grupos
parlamentares, ficamos a aguardar as acções e os resultados do trabalho dos deputados e em particular da comissão de
educação, ciência e cultura.

4. A recusa pela generalidade das instituições de remunerarem os professores que
obtêm a agregação de acordo com a escala indiciária correspondente à aquisição
daquele título.

Esta violação deve ser entendida em duplo grau. Verifica-se a violação na comparação entre os docentes que já possuíam a Agregação e aqueles que a têm
obtido desde o ano passado. Mas também
se verifica a mesma violação por existir
um tratamento diferenciado dos docentes que obtém a Agregação mas já são
Professores Associados, Auxiliares ou
Coordenadores, relativamente àqueles
que possuindo a Agregação acedem, no
âmbito de procedimento concursal, à categoria de Professor Associado, Auxiliar
ou Coordenador Neste casos, os docentes
são remunerados pelos índices desta Categoria.
Ora, não existe qualquer justificação
para esta forma diferente de tratar a
mesma questão, que se resume ao modo
de remunerar os Professores Associados,
Auxiliares ou Coordenadores com Agregação.
Uma situação deste tipo está a acontecer na Universidade da Beira Interior. Em
2011, nesta Universidade, quatro docentes obtiveram a Agregação: um Professor
Associado e 3 Professores Auxiliares. E,
em 2012, já obtiveram a Agregação dois
docentes. Nenhum destes docentes foi

devidamente colocado na nova Categoria e, consequentemente, continuam a
auferir o vencimento que auferiam antes da obtenção do título. Contudo, um
dos Professores Auxiliares, que obteve
o título em 2011, ganhou concurso para
Associado, e foi corretamente integrado
da Categoria de Professor Associado com
Agregação, com efeitos à data em que
ganhou o concurso em 2011.
Esta situação, correta, cria uma injustiça e uma ilegalidade insustentáveis, na
medida em que este colega passou para
a nova Categoria, mas o outro colega Associado, que também obteve a Agregação
em 2011, que possuí as mesmas habilitações e títulos e mais tempo de serviço
como Professor Associado, continua a auferir a remuneração relativa à Categoria
de Professor Associado sem Agregação.
Isto já para não falar dos restantes colegas que também obtiveram a Agregação e
continuam na Categoria de Auxiliar sem
Agregação.
Ora, trata-se de uma situação de ultrapassagem de um colega com mais tempo
de serviço, por outro com menos tempo
de serviço, sem que tal se justifique. Neste caso, tem de existir uma solução que,
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não postergando os direitos de ninguém,
reponha a legalidade e a justiça. Ao
abrigo da citada norma da Constituição
tem de existir uma espécie de “arrastamento” de todos aqueles que possuem a
Agregação mas que ainda não foram colocados na devida Categoria.

Sobre a transição para professor
auxiliar ou professor adjunto
dos assistentes do ensino superior universitário ou politécnico
no ano de 2012.

Face ao exposto, a FENPROF solicita à Assembleia da República uma interpretação
autentica das normas do Orçamento de
Estado que incidem sobre o regime salarial da Função Publica de modo a clarificar que os docentes possuidores do título
de agregação auferem de acordo com a
tabela salarial da respectiva categoria
(Decreto-Lei n.º 408/89, de 18 de Novembro), independentemente de terem
transitado por aquisição deste título ou
por concurso para essa categoria.

Os regimes transitórios das carreiras docentes do ensino superior (Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31/8, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 8/2010, de
13/5, para a carreira docente universitária, ECDU, e Decreto-Lei n.º 207/2009,
de 31/8, com a redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 7/2010, de 13/5 para
a Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico, ECPDESP) consagram o direito, em circunstâncias fixadas
na lei, dos assistentes, assistentes convidados e assistentes estagiários bem como
os equiparados a assistentes serem contratados como professores adjuntos (ES
Politécnico) ou professores auxiliares (ES
Universitário) depois de terem obtido as
necessárias qualificações de referência.

Lisboa, 15 de Maio de 2012

Sobre a denúncia unilateral de
contratos de bolsas de doutoramento, tanto pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia,
como, no caso do Programa
especial de apoio à formação
avançada de docentes do ensino superior politécnico (PROTEC), por instituições do Ensino
Superior Politécnico
O principal objectivo da maior parte dos
docentes que se candidataram ao PROTEC é a obtenção de dispensa de serviço
docente, já que na esmagadora maioria
dos casos as propinas de doutoramento
destes docentes já eram pagas por bolsas (BD) da FCT. Na verdade estas bolsas são bem mais vantajosas do que as
do PROTEC (subvenção mensal, apoio a
conferências, comparticipação de emolumentos, etc., como se pode constatar
comparando os regulamentos dos dois
tipos bolsas.
Muitas escolas “empurraram” os seus
docentes para os concursos PROTEC de
modo a poderem elas próprias usufruir
das contrapartidas financeiras do programa para contratação de docentes substitutos (ex.: ISEL-IPL).
O PROTEC é para a FCT a gestão processual de um programa de bolsas não acumuláveis com uma BD FCT. Isto é declarado abertamente nas FAQs da FCT e nos
emails que os seus funcionários enviaram
aos docentes; ... (continua).
(...) Texto completo em www.spzs.pt

Na opinião da FENPROF estas disposições
consagram verdadeiros direitos de contratação na carreira e foram cumpridas
pela generalidade das instituições do Ensino Superior nos anos de 2009, 2010 e
2011, ainda que em 2011 o governo tivesse sido questionado por diversas instituições, pelo CRUP e pelo CCSISP sobre se a
sua aplicação não colidia com a regra de
proibição de valorizações remuneratórias
estabelecida pelo (extenso) artigo 24º da
Lei do Orçamento de Estado para 2011.
Não tendo havido uma resposta por parte
do Ministério da tutela, a generalidade
das instituições decidiu em 2011, e bem,
dar cumprimento aos estatutos de carreira. ... (continua)
(...) Texto completo em www.spzs.pt

Sobre a exigência de pagamento de propinas de doutoramento a docentes do Ensino Superior Politécnico.
O novo estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico
(ECPDESP), Decreto-Lei n.º 207/2009, de
31/8, estipula que para o ingresso nesta
carreira é obrigatório que os novos docentes já disponham do grau de doutor
ou, em alternativa, do título de especialista.
Relativamente aos docentes que já fazem parte deste subsistema de ensino
superior e que ainda não dispõem destas
classificações, este diploma, com a reda-

ção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2010,
de 13/5, consagra o direito dos assistentes, equiparados a assistentes, professores adjuntos e equiparados a professores
adjuntos a ingressarem na carreira, em
circunstâncias fixadas na lei e depois de
terem obtido as necessárias qualificações
de referência.

A FENPROF considera que a opção pela
obtenção do grau de doutor ou do título de especialista resulta, fundamentalmente, de uma opção pessoal e não
deve ser imposta a nenhuma pessoa. Na
verdade, o grau de doutor é reconhecido internacionalmente, estando a sua
obtenção meramente dependente da
conclusão com sucesso de um curso de
doutoramento numa instituição de Ensino
Superior Universitário (ESU). Não obstante, a frequência destes cursos carece do
pagamento de propinas às Universidades.
Já a obtenção do título de especialista,
conferido pelos Institutos Superiores Politécnicos, não envolve custos mas pressupõe que os docentes tenham realizado
trabalho relevante na área para além da
lecionação de aulas, e por um período de
tempo longo, o que impede o acesso a
este título a muitos docentes.

Na opinião da FENPROF, as disposições
anteriormente enunciadas demonstram
claramente que os docentes do Ensino
Superior Politécnico (ESP), os já inseridos
na carreira e os que consigam cumprir
com os requisitos para se enquadrarem
no período transitório do novo estatuto,
estão obrigados à obtenção do grau de
doutor, ou do título de especialista, para
cumprir com as exigências do ECDESP.
Consequentemente, é entendimento da
FENPROF que o disposto no n.º 4 do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de
outubro, mantido em vigor pelo DecretoLei n.º 74/06, de 24 de março, se aplica
a todos estes docentes. Contudo, a falta
de regulamentação governamental desta
disposição tem feito com que as Universidades, sem fundamento legal, tenham
vindo a exigir o pagamento de propinas
de doutoramento a docentes do ESP.
Face ao exposto, a FENPROF solicita à Assembleia da Republica, e em particular
à sua Comissão de Educação, Ciência e
Cultura, que tome as medidas necessárias para regular a aplicação do disposto
no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
216/92, de 13 de outubro, e fazer com
que as instituições do ESU deixem de cobrar, indevidamente, as propinas de cursos de doutoramento a docentes do ESU.
15/05/2012
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