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Governo pretende impor
nova grelha salarial, com índices
que não foram negociados
DL
75/2010
Alterações
anunciadas

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

1.518,63

1.709,60

1.864,19

1.982,40

2.137,00

2.277,93

2.473,46

2.718,99

3.091,82

3.364,60

167

188

205

218

235

245

272

299

340

370

165

181

198

210

225

234

256

279

313

338

1.500,00

1.649.76

1.798,94

1.913,02

2.049,38

2.124,55

2.330,00

2.535,73

2.850,66

3.077,29

Se forem impostos, tal como foram anunciados pelo Governo, os cortes salariais
com efeitos definitivos, então, os índices
salariais acordados em 8 de Janeiro de 2010
– que constam do Decreto-Lei n.º 75/2010,
de 23 de Junho – são unilateralmente alterados, ou seja, sem negociação. Isto quer
dizer que estamos perante uma inconstitucionalidade que os serviços jurídicos da

FENPROF terão urgentemente de trabalhar.
Estive a fazer as contas com o António
Nabarrete e a situação é a que segue abaixo. Esta situação tem de ser denunciada,
quer junto dos professores, quer da comunicação, quando formos (ou não) à reunião
com a Ministra.
Então aqui vai, sendo que, nos novos
índices, ignoraram-se as décimas, sendo o

Perante insistência da FENPROF,
o ME finalmente esclarece!
Em muitas escolas, colocavam-se duas
dúvidas que estavam a impedir a progressão dos professores na carreira:
1. Se, apesar de não ter sido disponibilizada gratuitamente, a formação contínua era
obrigatória para efeitos de avaliação e de
progressão na carreira;
2. Se o despacho 15248-A/2010, do
Ministério das Finanças, que impede as
progressões em carreiras pluricategoriais,
se aplicava ou não aos docentes, visto que
a sua carreira é de tipo unicategorial.
Há muito que a FENPROF vinha
colocando,no ME, a necessidade de informar
as escolas de que estes não eram motivos
que impedissem os professores de progredirem, mas o esclarecimento foi tardando.
Finalmente, em 3 de Novembro, chegaram os dois ofícios-circulares, após nova
insistência da FENPROF nesse sentido.
Como a FENPROF vinha afirmando, em relação à formação contínua, deveria o ME ter

esclarecido mais cedo
esta situação, pois teria
evitado que gente menos
escrupulosa fizesse negócio, com a venda de
acções de formação,
aproveitando-se da insegurança e incerteza
de muitos professores
que, prestes a mudarem de escalão, temeram ser penalizados pelo
facto de não apresentarem as horas
de formação exigidas como requisito. Fica
agora claro, de uma vez por todas, o que a
FENPROF sempre afirmou: só a existência
de formação adequada e gratuita obriga os
professores a frequentá-la.
Quanto ao despacho do Ministério das
Finanças, não deveria ter colocado dúvidas
nas escolas, mas, infelizmente, colocou.
Ficam agora desfeitas.

índice arredondado por defeito ou excesso,
de acordo com as regras haba<ituais.
Só um exemplo do que isto significa: A
FENPROF negociou um novo escalão, cujo
índice passou a ser o 370, mas agora parece
que será o 338. Isto é, os professores que
ainda estão no 340, quando progredirem,
irão para o 338, sendo que, pelo meio,
andaram pelo 313… Isto pode ser?!

jurídico

jurídico

lia nos 1º e 2º escalões e cessa a
atribuição do abono aos 4º e 5º
escalões de rendimento, procedendo à sétima alteração
ao D.L. n.º 176/2003, de
2 de Agosto.

Indice de

Legislação

Ministérios do Trabalho
e da Solidariedade Social
e da Educação

Portaria
1100/2010,
D.R. n.º 206,
Série I de 22
de Outubro de 2010

Série II
de 23 de Setembro e 2010
Estabelece os critérios a aplicar na realização da ponderação
curricular prevista no n.º 9 do
artigo 40º do Estatuto da Carreira do Educadores de Infância e
dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.

n.º Ministérios das Finanças

e da Administração Pública
e da Educação

Portaria n.º 926/2010,
D. R. n.º 183,
Série I
Aprova o programa de forma- de 20 de Setembro de 2010

ção em competências básicas em
cursos de educação e formação
de adultos ou em processos de
reconhecimento, validação e
certificação de competências de
nível básico.
Ministério da Educação
– Gabinete da Ministra

Despacho n.º 16034/2010,
D.R. n.º 206,
Série II
de 22 de Outubro de 2010
Ministério das Finanças
e da Administração Pública
e do Trabalho
e da Solidariedade Social

Portaria nº 1113/2010,
D.R. nº 210,
Série I de 28
de Outubro de 2010
Fixa os montantes do abono de
família para crianças e jovens,
do abono de família pé-natal e
das respectivas majorações do
segundo titular e seguintes e situações de monoparentalidade.
Ministério do Trabalho
e da Solidariedade Social

Decreto-Lei n.º 116/2010,
D.R. n.º 206,
Série I de 22
de Outubro de 2010
Elimina o aumento extraordinário de 25% do abono de famí-
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Estabelece, a nível nacional,
os padrões de desempenho docente.
Ministério da Educação
– Gabinete do Secretário
de Estado Adjunto e da Educação

Despacho n.º 15537/2010,
D. R. n.º 201,
Série II
de 15 de Outubro de 2010

Designa os peritos para integrarem as equipas de avaliação
a constituir no âmbito da Inspecção-Geral da Educação no ano
escolar de 2010 2011.
Ministério da Educação
– Gabinete da Ministra

Despacho normativo
n.º 24/2010,
D. R. n.º 186,

Estabelece os procedimentos
a adoptar nos casos em que, por
força do exercício de cargos ou
funções, não possa haver lugar a
observação de aulas, necessária
à progressão aos 3º e 5º escalões
e à obtenção das menções de
Muito Bom e Excelente.
Ministério da Educação
– Gabinete do Secretário
de Estado da Educação

Despacho n.º 14368/2010,
D. R. n.º 179,
Suplemento, Série II
de 14 de Setembro de 2010
Regula as condições de aplicação, para o ano lectivo de 20102011, das medidas de acção social escolar, da responsabilidade
do ME, e dos Municípios nas modalidades de apoio alimentar,
alojamento, auxílios económicos
e acesso a recursos pedagógicos.
Assembleia da República

Lei n.º 39/2010,
D. R. n.º 171,
Série I
de 2 de Setembro

Segunda alteração ao Estatuto
do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pela Lei n.º
30/2002, de 20 de Dezembro, e
alterado pela Lei n.º 3/2008 de
18 de Janeiro.

editorial

editorial
A hora é de luta!
Como se previa, o Orçamento de Estado para 2011 foi aprovado pelo PS, com a conivência
do PSD. A pressão da Banca, que nos últimos dias participou activamente na encenação
dos contactos, deu os resultados esperados.
As divergências, se é que existiam, desapareceram completamente em todas as questões
que visam penalizar quem vive do seu trabalho: a redução de salários, o aumento do IRS
através da redução das deduções fiscais, o aumento do IVA, a não contagem do tempo de
serviço e novo congelamento das progressões e dos reposicionamentos, o aumento dos descontos para a CGA, o congelamento das pensões, mereceram o acordo destes dois partidos.
A esta lista, que atingirá sobretudo os professores, podemos acrescentar o aumento da
energia eléctrica e dos combustíveis.
Estas medidas nem sequer são originais. Os Governos têm encontrado formas mais ou
menos habilidosas para cortar nos salários. Para recordar apenas as últimas décadas, lembro
o congelamento das “fases” e o corte no subsídio de Natal, nos anos 80 e, mais recente, o
roubo de 28 meses de tempo de serviço; os aumentos miseráveis, sistematicamente abaixo
da inflação, nos últimos anos.
O discurso dos vários Governos também foi sempre igual: primeiro foi a crise, depois a
tanga, depois o défice, agora a crise mundial. O resultado das medidas aplicadas para tratar
estes “males” também não surpreendeu ninguém: o número de milionários foi aumentando
e o de pobres também.
O ataque que este Orçamento prepara é superior aos anteriores. O corte nas áreas sociais
do Estado são avassaladoras: na Saúde, prevê-se um corte de quase 1 256 milhões de euros;
no Trabalho e Segurança Social, perto de 91 milhões; na Educação, o corte previsto é de
mais de 803 milhões.
A redução de despesas de funcionamento será de 12,2% e a de despesas de investimento
de 63,6%. As despesas com pessoal terão uma redução de quase 500 milhões de euros.
A Banca, porém, continuará a pagar menos impostos do que a generalidade das empresas.
Foram estes benefícios aos mais ricos que possibilitaram que todos os grandes bancos, até
Setembro do corrente ano, tivessem lucros de muitos milhões.
Estas são algumas das medidas que o Governo e o PSD encontraram para “enfrentar” a
crise e “responder aos mercados”. Pelo menos as que se conhecem, porque já se ouve que
só estas não chegam e que é preciso cortar mais na despesa do Estado.
Não negando que existe um sério problema financeiro, também sabemos que a gula
dos agiotas não ficará por aqui. O FMI já disse que “os governos terão de injectar nova
liquidez nos bancos”; pressurosamente, o comissário Almunia declarou que iria prolongar
as medidas excepcionais de apoio ao sistema bancário. Quer dizer que mais dinheiro do
Estado será injectado na Banca.
Esta crise, convém não esquecer, não caiu do céu. É o resultado de décadas de desinvestimento no desenvolvimento do País, do pagamento de subsídios para não se produzir, do
abate da frota pesqueira, do estrangulamento das empresas de metalurgia, da liquidação
de milhares de pequenas e médias empresas.
A solução para ultrapassar o défice está na ruptura com estas políticas, no aumento da
produção e numa distribuição mais justa da riqueza produzida.
Do lado dos professores e educadores, a resposta terá que ser apenas uma: a luta.

Joaquim Páscoa
Presidente do SPZS



A participação na
Greve Geral terá
que ser clara e um
sinal de que temos
força e disposição
para lutar.
Se ficarmos
parados, seremos
nós que
continuaremos
a pagar esta crise,
para a qual muito
pouco ou nada
contribuímos.
A hora é de luta!
Intervir . 05
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100 000 em defesa dos serviços
públicos e em apoio à Greve Geral
de 24 de Novembro

A resolução aprovada na Praça dos Restauradores, no passado dia 6
de Novembro, exorta os trabalhadores da Administração Pública “a
participarem massivamente e com espírito combativo em todas as
lutas que se vão desenvolver e, em especial, na Greve Geral de 24
de Novembro, ponto alto de convergência das inúmeras lutas sectoriais, decidida pelo movimento sindical de classe dos trabalhadores
portugueses – a CGTP-IN”.
O longo desfile iniciado no Marquês de
Pombal, com a avenida da Liberdade transformada num oceano de protesto, e onde
os professores e educadores marcaram
presença saliente, terminava assim com
um forte apelo à participação dinâmica
numa jornada de luta fundamental, aquela
que “é, nas últimas décadas, a luta dos
trabalhadores que dá mais sentimento
de futuro”. “É para criar perspectivas e
responder às necessidades das jovens gerações”, defendendo o “direito ao trabalho
e ao salário e não apenas a um subsídio de
subsistência”, como observou o Secretário
Geral da CGTP-IN, Manuel Carvalho da
Silva.
Abordando especificamente o caso da
Educação, Mário Nogueira sublinhou nos
Restauradores que o que se passa neste
sector “é bem o retrato do que pretendem fazer a todos os serviços públicos e
aos seus trabalhadores, sabendo-se que,
sobre os cortes impostos a este sector, o
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acordo foi fácil naquelas discussões que
nos fizeram lembrar os desentendimentos
dos simpáticos Statler e Waldorf, figuras de
uma animada série televisiva.”
E afirmou mais adiante: “O que para a
Educação se prevê no Orçamento de Estado para 2011 é que continuem a encerrar

escolas, agora ainda com mais alunos;
que se agrupem escolas por economia de
recursos e não a pensar nos alunos e no
seu sucesso; que as escolas se livrem de
milhares de professores, de pessoal não
docente, de psicólogos, de terapeutas, de
assistentes sociais mesmo sabendo-se que
isso fará aumentar a indisciplina e decrescer a qualidade educativa; prevê-se o corte
de verbas de funcionamento que já hoje
são exíguas, a degradação das condições
em que a escola se organiza e funciona,
ainda que deixe de cumprir integralmente
e bem a sua missão de ensinar, qualificar,
educar, formar e, afinal, contribuir para
transformar.”

actual

“Eles não se importam porque não querem essa escola. Preferem a
que reproduz as injustiças, as desigualdades, os valores do individual
em detrimento do colectivo e do social; preferem a que leva à resignação da maioria mesmo quando percebe que é explorada por uns
quantos. Essa não é a Escola Democrática, não é a nossa escola. É a
escola dos que também não querem que a sociedade seja democrática e pouco se importam com o facto de nela crescer o desemprego,
a pobreza e a exclusão… é a escola dos que governam cavando e
aprofundando fragilidades na sociedade que, por irresponsabilidade
sua, podem começar a provocar rupturas muito complicadas de
resolver”, realçou ainda o Secretário Geral da FENPROF.
“Face a tudo isto, porque vemos, ouvimos e lemos… percebemos
que o cerco está a ser movido, como dizia o Zeca, por um bando com
pés de veludo que se aproxima pela noite calada… um bando constituído pelos que se acham mordomos do universo todo, senhores à
força, mandadores sem lei. A esses, meus Amigos, temos de continuar
a responder com esta força a crescer-nos nos dedos e uma raiva a
nascer-nos nos dentes… E daqui dizemos ao poeta que o compreendemos e, por essa razão, não deixaremos que essa força nos deixe
de mal connosco para que fiquemos de bem com outros que o não
merecem. Iremos à luta, porque essa sim, é inevitável!”, concluiu.
JPO
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Moção aprovada nos Plenários Nacionais, que decorreram no Sul nos finais de Outubro.

Professores exigem outras políticas
e lutarão por esse objectivo!

“Os docentes têm sido alvo dos mais diversos ataques aos seus direitos laborais, sociais e de cidadania”, sublinha a moção aprovada
nos plenários realizados recentemente pelo SPZS (em Ponte de Sor,
Portalegre, Évora, Beja, Vila Real de Santo António, Portimão e Faro)
e pelos Sindicatos da FENPROF em todas as regiões do país.
“Foram os sucessivos “aumentos-zero”
que desvalorizaram os seus salários, o
congelamento do tempo de serviço e o
impedimento de progredir na carreira,
a revisão do ECD (com fixação de mecanismos administrativos de controlo
da progressão, imposição de modelos
burocráticos de avaliação, eliminação ou
redução de direitos, agravamento e desregulação de horários de trabalho, entre
outras consequências), o aumento dos
níveis de precariedade, o agravamento
dos requisitos para a aposentação e a
degradação das pensões, o aumento de
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descontos para fins sociais e da carga
fiscal por via directa (IRS) ou indirecta
(IVA), as restrições impostas ao exercício
de actividade sindical, a ausência de
oferta adequada e gratuita de formação
contínua, entre muitos outros aspectos”,
regista a moção.
“Degradar a qualidade
das respostas públicas”
A tomada de posição sindical lembra
que “este ataque, que também se dirigiu
aos trabalhadores de outros sectores

de actividade, pública e privada, e aos
serviços públicos, levou, no caso dos
professores e educadores, a que, ora
em conjunto, ora em acções específicas,
se unissem e lutassem, impedindo que o
Governo, com as suas políticas, aprovasse medidas ainda mais graves e orientadas para impor maiores sacrifícios a
quem trabalha e degradar a qualidade
das respostas públicas.”
Mais adiante a moção sublinha: “Os docentes portugueses, como a generalidade
dos trabalhadores portugueses, vêem-se
agora confrontados com novas medidas
aprovadas pelo Governo e propostas à
Assembleia da República, no âmbito do
Orçamento de Estado para 2011, tais
como: redução efectiva de salários;
congelamento de carreiras e novo roubo
de tempo de serviço; congelamento de

actual
admissões nos quadros e redução do
número de docentes contratados; suspensão/eliminação de concursos, incluindo
alguns já realizados; congelamento de
pensões; aumento de descontos (CGA);
aumento do IVA em mais 2% e brutal aumento do IRS, nomeadamente por via da
eliminação de deduções fiscais; redução
de mais de 800 milhões de euros para a
Educação, sem contar com o impacto da
redução de 5% nas verbas a transferir
para as autarquias…”
Tais medidas, salientam os professores,
não só não resolverão os problemas económicos do país, como os agravarão com
forte e muito negativo impacto social.
Na Educação, as consequências far-se-ão
sentir: na degradação das condições de
trabalho nas escolas; nas dificuldades
acrescidas com que se confrontarão
para resolver os problemas de organização, funcionamento e estabilidade;
no previsível abaixamento da qualidade
educativa; na impossibilidade de concretização, de forma qualificada, das metas
educativas estabelecidas recentemente
para 2015; na obtenção de êxito face
ao exigente desafio do alargamento da
escolaridade obrigatória, para 12 anos,
de forma que garanta a universalidade
do acesso e do sucesso. “Reduzir, desta
forma, as verbas para a Educação criará
fortes constrangimentos ao esforço que
se pede a toda a comunidade educativa
e, de uma forma particular, aos professores e educadores”, alertam os docentes
reunidos nos plenários sindicais.

actual

“As medidas que se pretendem impor
agravarão as condições de trabalho e de
vida daqueles profissionais, provocarão
focos mais fortes de instabilidade e
acentuarão o mal-estar que é hoje cada
vez mais sentido pelos profissionais.
Além de que, a concretizarem-se, estas
medidas põem em causa compromissos
políticos acordados e/ou consensualizados entre o Governo e a FENPROF, quer
em relação à carreira docente, quer aos
concursos”, regista a moção.

Justas reivindicações
Noutra passagem, o documento aprovado em múltiplas reuniões sindicais,
de norte a sul do país, destaca: ”Face
à actual situação, os professores e
educadores exigem, do Governo e do
Ministério da Educação o respeito por
quem trabalha e, nesse contexto, pelos
compromissos assumidos junto das suas
organizações sindicais; políticas que respeitem os serviços públicos, reforcem as

funções sociais do Estado e, nesse contexto, pela Escola Pública respeitando,
assim, os direitos e interesses de todos
os cidadãos; um sério investimento na
Educação, para que possa responder favoravelmente a todos os desafios que se
lhe apresentam, de forma a não pôr em
causa o futuro do país; mais competência
técnica, respeito pelos normativos legais
e maior capacidade de intervenção política na Educação no sentido de evitar a
sua completa submissão aos interesses
financeiros e económicos; e uma postura
de diálogo e negociação efectivos com
as organizações sindicais de docentes”.
Neste âmbito, “conscientes das suas
obrigações para com o País, a Escola e
a sua Profissão, os Professores e Educadores manifestam a sua disponibilidade
para se envolverem nas acções e lutas
que estão previstas, designadamente a
Manifestação Nacional da Administração Pública de dia 6 de Novembro e a
Greve Geral de 24 de Novembro, bem
como, a iniciar o debate com vista a
prosseguir uma luta por uma mudança
profunda de rumo das políticas gerais,
particularmente das laborais e sociais,
designadamente da educativa.”
“Os Professores e Educadores estão
conscientes de que, caso deixassem de
lutar, seriam confrontados com medidas
ainda mais gravosas impostas por sucessivos PEC, numa espiral que parece não
ter fim. Por essa razão, continuarão a
lutar determinados e confiantes!”, conclui a moção.

Milhares de professores
aprovaram uma moção
contra as medidas
de austeridade
na Educação,
em que manifestam
disponibilidade
para lutar,
participando
na Greve Geral
de 24 de Novembro.
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Mensagem da Aula Magna para a preparação da Greve Geral de 24 de Novembro

“Trabalhar o alargamento
da unidade na acção”
O Sindicato dos Professores da Zona
Sul (SPZS) esteve representado na
assembleia de dirigentes e delegados
sindicais que a CGTP-IN realizou em
Lisboa no passado dia 1 de Outubro, nos
40 anos de vida e luta da Central. Realizada na aula Magna da Universidade
de Lisboa, a iniciativa avançou com a
proposta de Greve Geral a 24 de Novembro, ao mesmo tempo que definiu um
conjunto de “compromissos de luta”,
essenciais ao cumprimento dos “objectivos prioritários” da CGTP-IN. Até ao
fecho desta edição desenvolveu-se em
todo o País uma intensa e participada
actividade preparatória do 24 de Novembro, num esforço, que avançará, de
esclarecimento, informação e mobilização em todos os sectores profissionais,
incluindo a Educação.
A Assembleia, que, naturalmente, teve
presente o quadro político, económico e
social que o País vive, e o que se perspectiva no plano social e económico, com
as desastrosas medidas anunciadas pelo
Governo (Orçamento de Estado), reafirmou propostas e caminhos alternativos,
tendo manifestado toda a disponibilidade
e um forte empenho no prosseguimento e
intensificação da luta sindical a partir dos
locais de trabalho, trazendo à participação os trabalhadores de todos os sectores
de actividade, com vínculo efectivo ou
precário, com e sem filiação sindical,
numa determinada acção e luta pela
resolução dos seus problemas e por uma
nova política para o país, que assegure o
desenvolvimento económico e social e a
valorização do trabalho.
“Trabalhar o alargamento da unidade
na acção, dando particular atenção a
camadas da população como os jovens,
os desempregados e os pensionistas, por
forma a que todos mantenham e afirmem
esperança e confiança no futuro e se
libertem dos espartilhos de exploração a
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que estão sujeitos”, foi outra das orientações assumidas pelo colectivo sindical
presente na Aula Magna, reafirmadas
nas intervenções de vários dirigentes,
incluindo Manuel Carvalho da Silva e
Mário Nogueira.
Tornando por base o conteúdo da “Política Reivindicativa da CGTP-IN para 2011”,
já apresentada ao Governo, e as propostas formuladas pela Central junto do Governo e de todos os parceiros sociais em
sede de Concertação Social, no âmbito
da discussão do designado “Pacto para o
Emprego”, rejeitando as medidas ontem
anunciadas pelo Governo, a assembleia
realçou a necessidade de “sistematizar
conteúdos fundamentais e objectivos
concretos que consideramos imprescindíveis para os trabalhadores e, acima de
tudo, imperiosos para se encontrarem
caminhos alternativos às políticas que
estão a conduzir o país para o abismo.”
Intensa acção de esclarecimento
e mobilização

Como foi destacado no grande encontro
de 1 de Outubro, “é preciso desenvolver
uma intensa acção de esclarecimento e
mobilização, com iniciativas disseminadas pelo País, em torno dos problemas
concretos e das causas que nos levam à
luta, em particular, as questões relativas aos apoios sociais, à protecção dos
desempregados, à defesa de actualização do SMN, às políticas de saúde e da
educação, aos problemas do Poder Local
Democrático.”
“Com sentido de solidariedade e respeito recíproco”, a assembleia propôs
uma forte unidade na acção a todas as
organizações sindicais que manifestem
preocupação com os problemas com que
os trabalhadores e o país se deparam e
disponibilidade para lhes dar combate
em acções sectoriais bem como na greve
geral, afirmando caminhos alternativos
justos e de futuro.
José Paulo Oliveira
Jornalista

lutas

A Educação no
Orçamento de Estado
Num momento em que o sistema público de Educação deverá responder ao
exigente desafio do alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos; atingir
as metas educativas fixadas até 2015,
reduzindo as taxas de abandono e insucesso escolar; universalizar a Educação
Pré-Escolar a partir dos 3 anos de idade;
alargar as oportunidades de qualificação
e certificação para jovens e adultos; e
reforçar as condições de funcionamento,
os recursos e a autonomia das escolas –
não se compreende como se atingirão
tais objectivos reduzindo o número de
professores, promovendo a instabilidade do corpo docente das escolas,

a proposta de OE 2011 para o sector da
Educação. No encontro com os jornalistas, realizado na sede da Federação,
em Lisboa, estiveram presentes Mário
Nogueira, Secretário Geral; António
Nabarrete (SPGL); Abel Macedo (SPN) e
Joaquim Páscoa (SPZS)
Nestas páginas da”Intervir” apresentamos, em diferentes peças, o conteúdo
essencial do texto distribuído aos jornalistas presentes na referida conferência
de Imprensa, onde foi sublinhado que a
proposta de OE foi “construída em cima
do joelho”, “não merece credibilidade”
e, vai provocar uma “profundíssima recessão no próximo ano”.

retirando a estas horas essenciais
para a sua organização pedagógica,
reduzindo brutalmente o investimento
e as verbas de funcionamento.
Este é o “comentário possível” que a
FENPROF divulgou, em conferência de
imprensa (Lisboa, 28/10/2010), sobre

As linhas gerais do OE para 2011 (“irá
empobrecer os portugueses e gerar maiores desigualdades e injustiças”), abrem
o documento divulgado pela FENPROF,
que, de seguida, analisa os cortes nas
remunerações certas e permanentes, as
dotações para os contratos a prazo e o

aumento de impostos e preços de bens
e serviços sociais, sublinhando a dado
passo:
“O ME é de longe aquele em que o
corte de salários é mais brutal. Só em
remunerações certas e permanentes
representa 63,5 por cento dos cortes
totais dos serviços integrados de toda a
Administração Pública”.
“Tudo indica”, lê-se noutra passagem,
“que o ano de 2011 será marcado por
constantes assaltos à bolsa de quem
trabalha”, “e não apenas”, como foi registado no encontro com a comunicação
social, “através dos cortes salariais...”
Há ainda uma parte dedicada à redução
das despesas de capital e de funcionamento no campo da Educação. “Está previsto”, alerta o documento, “um corte de
0,4 por cento do PIB, o que significa cerca
de 720 milhões de euros”. O Governo
pretende, desta forma, pôr em causa
“o normal funcionamento das escolas, a
capacidade de resposta do sistema e a
própria qualidade educativa”.
“O Acordo assinado em Janeiro entre
o ME e as organizações representativas
dos docentes é completamento violado.
Se fosse um peixe, diria que sobram
as espinhas... mas isso não passa na
garganta”, afirmou o Secretário Geral
da FENPROF, que alertou ainda para as
consequências da anulação do Estudo
Acompanhado e da Área Projecto e da
redução brutal de créditos provocada
pelos mega-agrupamentos.
“Não existe no Governo um verdadeiro
Ministério da Educação. O que funciona
na Av. 5 de Outubro é uma repartição
do Ministério das Finanças. Isto é um
constrangimento grave que se coloca à
educação no nosso país”, realçou Mário
Nogueira no diálogo com os profissionais
da comunicação social.
JPO

Intervir . 11

actual

actual

Em 2010 ainda há escolas com telhados
de amianto cancerígeno
Não é um problema muito importante
para a tutela, não é mediático, implica um
enorme investimento e obras em larguíssima escala, eis o panorama dos edifícios
escolares construídos entre 1965 e 1985.
Nos nossos dias, são escolas equipadas
com quadros interactivos, projectores,
fibra óptica e toda a parafernália do PTE,
que continuam a apresentar riscos para a
saúde de quantos as frequentam: milhares
de alunos, professores e funcionários de
norte a sul do país.
Quase todas as escolas portuguesas construídas até aos finais da década de oitenta,
foram edificadas à pressa e com materiais
de fraca qualidade, organizadas em pavilhões e blocos interligados, muitas foram
construídas com coberturas contendo
amianto, uma substância altamente cancerígena usada na composição das placas
de fibrocimento.
Sabendo que as coberturas de fibrocimento têm uma segurança temporal relativa,
cerca de 20/30 anos, até se começarem a
degradar, espalhando no ar as partículas de
amianto cancerígeno, é necessário insistir
na urgência da remoção destas placas.
Em 2003 a Assembleia da República
aprovou por unanimidade a Resolução nº
24/2003 de 2 de Abril, uma iniciativa do
Partido Ecologista “Os Verdes” que visava
proceder à inventariação de todos os edifícios públicos contendo amianto na sua
construção e à elaboração de um plano
para a remoção desses materiais. Sete anos
depois, tudo continua por fazer.
O M.E. e o governo continuam a não atribuir grande importância a este problema,
quando questionadas sobre o assunto em
sede de comissão parlamentar, tanto a
anterior, como a actual Ministra da Educação, invocaram estudos de especialistas
que embora concluindo pela não existência
de riscos para a saúde pública, deixam um
aviso: “Quando o fibrocimento se degrada,
podem ser libertadas para o ar fibras minúsculas de amianto, cuja inalação é perigosa.
As fibras depositam-se nos pulmões e, a
prazo, causam cancro”.
No seu périplo de reuniões pelas escolas
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Coberturas de fibrocimento em edifícios escolares. Fabricadas com cimento e 10 a 15% de amianto. Até
1987, eram usados na produção destas placas vários tipos de amianto, como o azul, cuja utilização só foi
proibida em 1987. O período de duração do fibrocimento é de cerca de 30 anos, começando a degradar-se
a partir daí. Estando as placas degradadas ou partidas, as fibras de amianto começam a espalhar-se no
ar. As fibras são invisíveis e podem manter-se num edifício durante muito tempo, sendo uma ameaça à
saúde sempre que são inaladas. Estas microfibras de amianto penetram no organismo e são cancerígenas.
Não existe concentração mínima isenta de risco. São várias as doenças que provocam e está demonstrado
um aumento da incidência de cancro do pulmão nos trabalhadores expostos sem precauções.

Cobertura actual, sem amiantos, do bloco principal da escola de Monforte

do distrito de Portalegre, dirigentes e delegados sindicais do SPZS fizeram repetidas
chamadas de atenção para o que foram
observando. Apontámos o caso do Agrupamento de Monforte onde as tempestades do
Inverno passado tinham destruído o telhado
de fibrocimento do edifício central.
Em Maio 2010 a deputada de “os
Verdes”,Heloísa Apolónia, fazendo-se
acompanhar pela comunicação social,

promoveu uma acção de sensibilização na
sua visita à escola de Monforte e ao distrito de Portalegre. E finalmente, depois de
meses à espera de obras, o Agrupamento
de Monforte iniciou este ano lectivo com
o telhado do bloco principal reparado sem
materiais “suspeitos”. No entanto, todo o
restante espaço escolar ainda se encontra
abrigado sob as velhas placas de fibrocimento a aguardar intervenção.
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MEGA-AGRUPAMENTOS

(mais) uma ofensiva sobre a escola pública
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Quando se diz uma asneira, sem um fim humorístico ou sem um pedido de desculpas, a seguir, então, é porque nos estão a tentar vender alguma coisa!…
Infelizmente este fenómeno não acontece tão poucas vezes em educação, como
seria desejável, sobretudo no que diz respeito às políticas educativas do nosso País.
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Nesta breve nota introdutória pretende-se fazer uma analogia com a ideia
peregrina que precedeu a resolução do
Conselho de Ministros nº 44/2010, de
14 de Junho, resolução de má memória
para os trabalhadores e trabalhadoras da
Escola Pública, docentes e não docentes, para os alunos e alunas, incluindo
naturalmente as respectivas famílias, e
para as autarquias. Foi com perplexidade

que a generalidade destes protagonistas
foram surpreendidos pela referida resolução que, uma vez mais, sem qualquer
respeito pelo diálogo e ignorando as
diversas cartas educativas dos Concelhos
em causa que o ME/Governo veio impor,
de forma apressada e desprovida de
fundamentação, pois até à data não se
conhece qualquer estudo sociológico que
sustente de forma séria essa decisão,

a implementação dos referidos mega-agrupamentos.
Devemos reforçar a ideia, porque é
verdade, que a imposição foi mesmo a
tónica dominante de todo este processo
sobre o qual nunca houve uma linha escrita, ou uma assinatura, nem daquelas
que são digitalizadas, nada! Tudo por
telefone, para não gastar papel (sim,
que aquilo é tudo gente que se preocupa
com a pegada ecológica)!
De acordo com os dados que possuímos, porque, ao contrário do ME/Governo, nos preocupamos com a qualidade
da Escola Pública e acompanhamos
essa realidade, verificamos que tudo
aquilo que se preconizava, efectivamente, vem acontecendo nas escolas,
que hoje e cada vez mais, tendem a
ser lugares comuns, descaracterizados
e desenraizados da matriz social das
comunidades que as acolhem, um sitio
indiferenciado que, cada vez mais, são
repartições do Ministério da Educação,
desprovidas de autonomia e cada vez
mais burocratizadas.
Esta análise geral que pretendemos
agora fazer desenvolve-se em várias
vertentes fundamentais, de acordo com
o levantamento de dados quantitativos
e sua interpretação, dando-lhe assim
uma expressão qualitativa, por todo um
conjunto de impressões que se tem vindo a recolher nas zonas de influência do
Sindicato dos Professores da Zona Sul,
através de questionários e em visitas às
escolas, com conversas mais informais,
sem prejudicar um balanço que terá de
se fazer num futuro muito próximo, esse
de âmbito nacional e pela FENPROF.
Neste exercício, que também se
pretende que seja reflexivo, vamos
referir-nos a três dimensões que se
complementam. Em primeiro lugar, ao
papel da escola como factor de ligação
e potencialização da cultura e da economia das regiões; em segundo lugar, às
condições para o exercício da profissão
docente e consequentemente na forma
como essas condições influenciam o desenvolvimento da identidade e cultura
de uma profissão que se alicerça numa
prática reflexiva e colaborativa e, em
terceiro e último lugar, ao paradigma de
uma educação que, como se preconiza,
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se deve orientar para a diversidade, isto
é, para o respeito pelas particularidades
individuais, culturais, de género, entre
outras.
Hoje, infelizmente, estamos em condições de confirmar aquilo que de pior
se previa na criação dos ditos megaagrupamentos, fruto das megalomanias
de um governo que, uma vez mais, deu
um paço importante para destruir o
património que se foi construindo, em
muitos casos, entre as escolas, as comunidades e as famílias.
Existe um conjunto de desvantagens
incontornáveis que derivam de um
processo que não teve em conta outro
critério que não fosse a redução de
custos. Redução de custos imediata mas
que trará presentes amargos no futuro,
pois falamos de educação, falamos de
pessoas e da sua formação, falamos de
custos sociais que terão de ser assumidos no futuro, não falamos apenas
de números, porque as políticas desta
natureza não têm um papel preventivo
em relação ao futuro, trata-se apenas de
resolver problemas financeiros à custa
de imposições que retiram as dimensões
humanistas e pedagógicas pelas quais as
escolas se têm regido e até aprendido
ao longo dos tempos. Faz-se uma tábua
rasa de tudo o que foi até então construído, uma verdadeira “desistoriação”
das experiências com as quais, muitas
vezes, se melhorou o desempenho e as
próprias instituições.
Poderíamos até falar só em números,
mas, mesmo assim, veremos que chegamos a conclusões desastrosas. Agora,
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mais do que a expressão dos números,
há que dar ênfase à expressão dos sentimentos de tantos e tantas quantos foram
forçados a essa “mega-imposição”, referimo-nos a docentes, alunos e alunas,
famílias, trabalhadores e trabalhadoras
não docentes, que hoje, em novas realidades laborais e de estudo, continuam
sem ser ouvidos e com muito para dizer.
Hoje podemos dizer, porque andamos
no terreno e sentimos o pulsar dos
muitos e muitas que estão na escola,
porque é aí que trabalham ou estudam,
que sentem e reflectem estes “megasitios” como um lugar desprovido de
identidade, onde se trabalha pior, não se
aprende com a mesma qualidade, não se
ensina com a mesma qualidade e com as
mesmas condições de outrora, porque,
segundo os que lá estão, “foi-nos roubada a identidade”. Uma identidade social
e cultural, uma identidade que se alicerçou em comunidades locais, em culturas
regionais, em projectos educativos com
expressões muito próprias, que se construíram a partir de realidades, muito
particulares, longe de megalomanias e
com uma dimensão humana, pedagógica
e social muito forte.
Não querendo falar dos números pelos
números, mas uma redução de sensivelmente 2/3 no crédito global de horas,
tendo como referência os números do
ano anterior, antes da junção, e os do
presente ano lectivo, após a junção, um
factor, que sem sombra de dúvida se
traduz em efeitos práticos. Em muitos
casos representa o fim de pequenos
projectos que se desenvolviam em ar-

ticulação com as realidades sociais. Ao
mesmo tempo o aumento de encargos
para as Autarquias, que uma vez mais
vêm ampliados os custos com educação
e com um orçamento que se vem reduzindo ao longo dos últimos anos, obriga
a medidas que deterioram, de forma
muito acentuada, a qualidade do serviço
da Escola Pública, designadamente com
a redução de assistentes operacionais.

No início deste ano assistimos a
abertura de escolas em circunstâncias caóticas, que não reuniam condições mínimas de funcionamento,
pela falta efectiva de assistentes
operacionais, ou porque os contratos haviam terminado e ainda
não se tinha iniciado novo processo
concursal ou, pura e simplesmente,
porque a autarquia transferia os
trabalhadores entre serviços para onde
lhe fosse mais conveniente, deixando
assim as escolas desprovidas de pessoal
não docente.
É consensual, entre quem investiga as
políticas educativas, que a tendência de
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querer introduzir mudanças em educação ultrapassando as comunidades educativas, nas suas aspirações, ilusões e
sentimentos, é condená-las ao fracasso.
A mudança de paradigma em educação
deve primar pelo equilíbrio, pelo bom
senso e pela vertente humanista, numa
escola que é feita com pessoas e para
pessoas.
O tipo de medidas aqui subjacente
centra-se numa lógica caracterizada pelas estratégias top-down. Uma estratégia
que se caracteriza pela verticalização
de uma intervenção de topo, por parte
da administração, que determina qual
deverá ser a organização das bases, a
escola. Uma organização que tem desígnios de nível nacional e que ignora
as características particulares de cada
região do país.
Corre-se o risco de voltar a uma escola

massificada, que ensina os alunos de
forma indiferenciada, controlada pelo
estado, herdeira de uma revolução industrial que já não serve a sociedade actual, pois não privilegia nem promove as
particularidades individuais e culturais
e que, nas palavras de Alvin Tofller, está
obsoleta. Obsoleta pela sua organização,
pelas suas práticas, pela forma como
transmite os conhecimentos, correndose o risco de potenciar uma escola
moderna para alunos pós-modernos,
podemos considerar que neste aspecto
os novos mega-agrupamentos são um
passo atrás numa Escola Pública que
vinha crescendo no sentido do respeito
pelas diferenças de cultura, de género
e até inter-geracionais.
No que diz respeito à profissionalidade
docente, a grande pressão exercida sobre uma escola que resolva os problemas

da sociedade recai, em grande medida,
sobre os professores e professoras. Cada
vez mais se lhes exige que promovam
sucesso educativo, que reduzam o abandono escolar e que resolvam problemas
a qualquer custo, mesmo que para tal
não existam condições objectivas que
o facilitem.
Também para os docentes, os megaagrupamentos trouxeram problemas
acrescidos e piores condições de trabalho. Verificámos que, por força, uma
vez mais, da redução drástica do crédito
horário, do encerramento de estabelecimentos de ensino do 1º CEB, pela junção
de EBs 2/3, com outras EBs 2/3 ou com
Escolas Secundárias, sendo que alguns
grupos de recrutamento são os comuns,
e com o aumento do nº alunos por turma,
designadamente nos cursos profissionais
e com a redução do número de horas
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para reuniões referentes aos mesmos
cursos, que houve uma redução drástica
do número de docentes, em alguns casos
reduções que andam entre os 20 e os 35
docentes a menos, por cada novo megaagrupamento.
O ME, desta vez pretende, mesmo com
o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e comprometendo-se,
até 2015, com metas educativas que
visam a diminuição do abandono e do
insucesso escolar, reduzir o número
de docentes, intenção que deixa bem
expressa no documento referente ao
orçamento de estado para 2011, quando
se afirma a intenção clara de reduzir o
nº de docentes, ainda este ano lectivo
de 2010/2011. Fica por isso bem claro
o grande objectivo da constituição de
mega-agrupamentos, se é que ainda
restavam algumas dúvidas.
Mas há mais! Os docentes vêm assim
as suas condições de trabalho profundamente alteradas, com o acréscimo
de uma grande instabilidade propiciada
pela realidade de ter serviço distribuído
em mais do que um estabelecimento de
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ensino, obrigando, em muitos casos a deslocações, que no caso do Algarve, podem
chegar a perto de 40 km, sem uma rede
de transportes que facilite ou possibilite
essa deslocação no caso daqueles que não
possuem, por opção ou por impossibilidade, carro próprio. Assim, fica mesmo
subjacente que para se ser professor ou
professora é preciso ter carta de condução
e carro.

Não menos importante é o facto
das dificuldades de funcionamento
criadas pelo facto de, agora, existirem grupos de recrutamento que
chegam a ter cerca de 70 docentes,
escolas que para realizarem uma
reunião geral de docentes terão
que acautelar espaço para mais de
200 pessoas, enfim, só a título de
exemplo, um verdadeiro caos!
Neste momento, certamente, os docentes ainda se vêm a braços com Projectos
educativos, Planos anuais de actividades
e múltiplos regimentos e regulamentos
que lhes retiram disponibilidade para a

sua principal tarefa, as aprendizagens
dos seus alunos. Estes passam para segundo plano e o outro significativo de
cada docente são os papéis, as tarefas
burocráticas. A subversão total do papel do docente e a funcionarização do
seu papel numa perspectiva, cada vez
mais, neotaylorista, de obtenção de
resultados e de trabalho por objectivos,
desumanizando aquilo que deveria ser
um processo mais dignificante e edificante do trabalho docente em prol das
aprendizagens.
A tarefa educativa caracteriza-se
por imprevisibilidade, complexidade,
gestão de situações de carácter multifacetado e assenta em realidades
dinâmicas, sendo por isso exigível que,
aqueles que se dedicam a essa tarefa,
intervenham como seres humanos,
dotados de maturidade, equilíbrio e
bom senso, com capacidade de tomar
decisões e operacionalizá-las, em
circunstâncias, muitas vezes, imprevisíveis. Um contexto já de si muito
complexo e que se complexifica mais
ainda com todas as inerências dos
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mega-agrupamentos, e que, por tudo o
que já foi referido, deixa menos espaço
e disponibilidade para os aspectos relacionais que a profissão exige.
Quando nos referimos à docência,
referimo-nos a uma profissão, que segundo os próprios docentes é muito mais do
que uma simples profissão, pois envolve
emoção, gosto, paixão, expectativa, envolvimento com o trabalho, compromisso
com os alunos e alunas e as respectivas
famílias. Falamos de uma profissão muito
relevante na vida de quem a exerce e
nas formas de entender o mundo. Por
tudo isto, há que ter em conta aqueles
que são agentes determinantes no desenvolvimento de políticas educativas.
Aspectos relevantes que, uma vez mais,
não foram levados em linha de conta
em mais uma medida imposta, fruto de
políticas carentes de democraticidade.
Fica assim explícito que uma vez
mais não houve respeito pelo papel
dos docentes no processo educativo,
nem foram acauteladas as condições
mínimas que as particularidades do seu

trabalho e as condições para o próprio
desenvolvimento profissional exigem,
naquilo que deve ser entendido como
um processo de construção ao longo da
vida, dando assim lugar ao desencanto, a
uma desmotivação crescente que levará,
consequentemente, a um esvaziamento
do seu significado, perdendo-se o sentido
pessoal da acção, tornando-se, portanto,
num trabalho alienado, isto é, assumindo
a perda do sentido social e individual na
vida de cada pessoa.
Por último e para concluir, a escola
que advém da constituição de megaagrupamentos, por tudo o que já referimos, fruto de levantamento de situações
reais, portanto, de dados concretos,
passa a ser uma escola onde é posto em
causa o discurso da diversidade, ou seja,
o discurso da legitimidade do outro ou
da outra.
Potencia-se, com uma escola que pela
sua organização é menos disponível para
promover o diálogo entre diferenças, o
conceito de dominação de uns para com
os outros, concretamente dos mais domi-

nantes para com os menos dominantes,
das maiorias para com as minorias. Uma
cultura de dominadores e dominados
que se tem repetido ao longo da história
e que, como muito bem referiu Paulo
Freire, uma classe social que se revele
dominante está, na pura das realidades,
desumanizando outra(s), em que os
dominados são seres humanos a quem
se lhes proibiu ser o que são. Foram
explorados, violados e foi-lhes negado
de forma violenta o direito de existir e
de expressar-se.
O que está em causa é uma escola que
promova justiça social, em que se alicercem as possibilidades de aceitação e
respeito pelo outro, a partir da aceitação
e do respeito por si mesmos.
A Escola Pública, sujeita à violência
deste tipo de determinações por parte
do poder político torna-se ainda mais
permeável à mercantilização, que hoje
se faz sentir, dos serviços públicos básicos e que está, inevitavelmente, ligado,
à degradação das condições de vidas das
comunidades, sendo esta uma medida
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Imagem do Googlemaps – Trajecto entre as escolas de Alcoutim e Martinlongo, no interior do Algarve,
onde vários profs deste mega-agrupamento têm serviço distribuído.

Manifestação da comunidade educativa de Vila
Nova de Cacela contra a constituição em megaagrupamento com a Escola secundária de Vila
Real de Santo António

Do Facebook…
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Comentário de uma mãe

clara quanto à sua génese, incluindo-se
nas políticas de globalização neoliberal,
cujo lema é limitar a despesa do estado
na educação, colocando em causa direitos, acentuando diferenças individuais
e aumentando as assimetrias sociais.
Estamos, portanto, em condições de
considerar, que o que está em causa
são os direitos sociais e que a sua perda
representa uma importante e decisiva
regressão civilizacional.
A imposição de mega-agrupamentos,
pode-se dizer em última análise, vem
desvirtuar o grande desafio da sociedade e da educação no que diz respeito
à aproximação e ao diálogo entre as
diferentes ideologias, credos e culturas, numa era em que a grande crise
se situa, efectivamente, nas relações
interpessoais.

actual

actual
«Paz sim! NATO não!»
Esclarecimento da Campanha
1. Como é do conhecimento público, a
Campanha em defesa da paz e contra a
Cimeira da NATO em Portugal – Campanha
«Paz sim! NATO não!» convocou, promove
e organizará uma manifestação dia 20 de
Novembro, pelas 15h00, do Marquês de
Pombal à Praça dos Restauradores, em
Lisboa, para qual apela à participação
de todos os portugueses amantes da paz.
Manifestação cujos objectivos, âmbito e
organizadores foram amplamente divulgados no plano nacional e internacional,
tendo sido comunicado às autoridades
competentes a sua realização.
2. É pois com surpresa que a Campanha
«Paz sim! NATO não!» tomou conhecimento que outras entidades – nomeadamente
a Plataforma Anti-guerra, Anti-NATO (PAGAN) – vieram posteriormente anunciar
a realização de uma outra e diferente
manifestação para o mesmo local e dia.
3. Neste sentido, dando seguimento ao
sentir expresso na reunião plenária das
suas organizações promotoras, realizada
no passado dia 2 de Outubro, a Campanha «Paz sim! NATO Não!» informa e
esclarece que:
— Essas outras entidades não integram
a “Campanha Paz sim! NATO não!”. De
igual modo, nunca tomaram parte nem
participaram em qualquer actividade da
“Campanha Paz Sim! NATO Não!”. Essas
outras entidades têm naturalmente toda
a legitimidade e possibilidade de realizar a sua manifestação, mas não para
o mesmo local e dia da manifestação já
anunciada e legalmente convocada pela
“Campanha Paz sim! NATO não!”;
– a Campanha “Paz sim! NATO Não!”
rejeita qualquer tentativa de instrumentalização por parte dessa ou de qualquer
outra entidade da manifestação convocada para dia 20 de Novembro, nem
permitirá que a sua manifestação seja
posta em causa por oportunistas razões
de aproveitamento político da mobilização popular promovida pela “Campanha
Paz sim! NATO não!”;

– a atitude dessas outras entidades
demonstra uma preocupante falta de
responsabilidade política e só pode ser
lida como uma lamentável tentativa de
pôr em causa a natureza, objectivos e
características da manifestação que a
Campanha “Paz Sim! Nato Não!” está
a convocar, para além de constituir um
acto de deliberada procura de factores
conflituantes;
— a Campanha “Paz sim! NATO não!”,
criada em Janeiro de 2010 e que une mais
de 100 organizações de um diversificado e
largo espectro - entre as quais se incluem
movimentos que já de si representam o
que de mais rico e abrangente existe em
termos de unidade dos trabalhadores e
do povo português na luta pelos seus direitos e também pela paz —, testemunha
a abrangência e unidade que caracteriza
a manifestação por si convocada para 20
de Novembro;
— a manifestação a realizar dia 20 de
Novembro, pelas 15h00, do Marquês de
Pombal à Praça dos Restauradores, em
Lisboa, foi discutida, concebida, decidida, publicitada e será organizada nas
suas diversas vertentes pela “Campanha
Paz sim! NATO não!”;
— a Campanha “Paz sim! NATO não!”
fará o necessário para que a manifestação

por si convocada seja aquilo que a Campanha quer que seja: um acto pacífico
e combativo de real unidade do povo
português contra a Cimeira da NATO e o
seus objectivos e por um mundo de Paz.
A Campanha sociedade portuguesa e
aos cidadãos e cidadãs defensores da
paz para que se congreguem em torno
da Campanha para:
• expressar a oposição da população
portuguesa à realização da cimeira da
NATO e aos seus objectivos belicistas
• exigir ao governo a retirada das forças portuguesas envolvidas em missões
militares da NATO
• reclamar o fim das bases militares
estrangeiras e das instalações da NATO
em território nacional
• exigir a dissolução da NATO
• exigir o desarmamento e o fim das
armas nucleares e de destruição maciça
• exigir às autoridades portuguesas o
cumprimento das determinações da Carta
das Nações Unidas e da Constituição da
República Portuguesa, em respeito pelo
direito internacional, e pela soberania e
igualdade dos povos.
13 de Outubro de 2010
A Comissão Coordenadora da Campanha
“Paz sim! NATO Não!”
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Monte da Sete (Castro Verde)
2010/2011 Encerrou o 1º Ciclo e os alunos são transportados para Stª Bárara de
Padrões (a 10 min)

Srª Maria João Damos (mãe de uma
aluna deslocada para a escola de Stªa
Bárbara)
“O dinheiro que se gasta em carrinha e
carros-de-praça a transportar as crianças
mais valia transportar a professora”;
“É chato porque esta escola está fechada, é triste para o povo. A primária fechou
mas a pré está aberta, não se percebe
porquê pois a escola tem boas condições”;
“Agora na outra escola as despesas são
maiores, a miúda tem de comer lá e isto
está mau”.

Neves da Graça (Castro Verde)
não têm para pagar às professoras?”
Srª Cláudia Mestre (mãe)
“Poupa-se mais pagando a uma professora do que todos estes gastos com tantos
transportes. Vêm cá com a conversa que
é melhor para os alunos…”;

2010/2011 Encerrou o 1º Ciclo no Monte
da Sete (a 5 min), escola para onde estes
alunos eram transportados. Agora vão para
Stª Bárbara dos Padrões (a 15 min)
Srª Conceição Colaço (avó)
“Agora em Santa Bárbara são muitos
mais alunos, é mais confusão e as crianças
sentem-se”;
“Daqui a pouco tempo não há escolas em
lado nenhum, só nas vilas”;
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Srª Dinora Guerreiro (mãe)
“As crianças com NEE ainda sentem mais
dificuldades, não têm apoios, vão duas
vezes por semana para Almodôvar”
“Mudei os miúdos da Semblana para
aqui para ficarem os dois juntos na mesma escola, pré e primeiro ciclo, agora
separaram-nos”;
Srª Tânia Lourenço (mãe)
“Têm dinheiro para pagar a táxis, para
andarem a transportar crianças, mas já

Sr. Manuel dos Santos, Presidente da
junta de Freguesia de Stª Bárbara de
Padrões
“A escola da Sete já recebia alunos de
outras localidades, o fecho da escola foi
uma perda não só para a população da Sete
como para as outras localidades, que também não gostaram deste encerramento”;
“A Sete já tinha poucos habitantes apesar
de estar próxima da mina, a escola sempre
dava vida à terra, rotina para pais e avós,
agora tudo isso acabou”;
“Esta escola tinha, e tem, boas condições, salas amplas, mobiliário e condições
excelentes, salas climatizadas. A Junta e
a Câmara sempre foram contra o fecho da
escola, no entanto fecharam-na e pronto,
e só soubemos poucos dias antes do inicio
do ano lectivo”;
“Dificilmente aquela escola volta a
abrir”;

Realidades - Encerramento de escolas

Ribeira do Seissal (Odemira)

2010/2011 Encerrou a escola, os alunos vão para
Colos
Srª Maria (avó)
“A aldeia morreu”
“A malta agora já torce a orelha”
Srª Ana Isabel Silva (mãe de aluna do 2º ano)
“A minha filha vai para Colos na carrinha da Câmara
às 8.45h e regressa às 18.00h2
“Na nova escola os alunos não podem brincar no
recreio em dias de chuva, aqui havia um alpendre”;
“Ainda fizemos um abaixo-assinado contra o encerramento da escola. A Junta não pareceu muito disponível
para protestar connosco”;

Castelão (Odemira)
2010/2011 Encerrou o 1º Ciclo, os alunos vão para
S. Luís
Srª Delisa Santos (mãe)
“Tenho 2 filhos, agora um está no Pré cá em Castelão
e o outro em S. Luís, o ano passado estavam os dois
aqui na mesma escola”
“O miúdo não gosta da escola de S. luís, tem resistido
muito, aquilo é outro ambiente, há muitas agressões,
uma escadaria enorme para alguns subirem. Eu também
não posso ir sempre a S. Luís, aqui falávamos sempre
com a professora sobre as aulas. Agora com um filho em
cada escola sinto que os acompanho menos”.
“Em S. Luís são setenta e tal crianças, o recreio tornase pequeno, e em chovendo têm de ficar todos num

pátio, e para o autocarro alguns têm de ir ao colo para não molharem os
pés. A hora de almoço é de uma hora e meia, são muitas crianças a comer
e as auxiliares são poucas, as crianças acabam por estar tempo demais
sem apoio das auxiliares”.
“Nesta escola nem houve insucesso escolar, as salas e os espaços exteriores são excelentes, ainda por cima agora depois de fechar andam a
montar fibra óptica na escola”.
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Gomes Aires
(Almodôvar)

2010/2011 Encerrou o 1º Ciclo, mas como
a escola de acolhimento (Santa Clara-aNova) está a aguardar obras, os alunos
da escola de acolhimento vêm todos
para esta. O Pré-Escolar, com 11 alunos
foi deslocado para uma sala da Junta de
Freguesia de Stª Clara, de forma a libertar
mais uma sala nesta escola (Gomes Aires)

Santa Clara-a-Nova
(Almodôvar)
Srª Marília Guerreiro (mãe)
“A nossa escola não fechou, mas os alunos foram para Gomes Aires que parece
que encerrou este ano. Esta escola está
a aguardar obras, não sabemos quando,
estamos à espera, se calhar ainda não é
este ano, o que é certo é que as crianças
estão noutra escola”;
“E quando chover? Como é que os alunos
vão para a sala de refeições que fica a 500
metros da escola? Inicialmente diziam que
as crianças eram transportadas, mas isso
nem sempre acontece, fazem 15 minutos
a pé. Quando vão a pé para as refeições
ficam com os pés molhados e, ficam o resto
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do dia com os pés encharcados”;
“Se esta escola vai estar fechada para
obras podiam ter consultado os pais, tinha
sido melhor ficarem cá os alunos numa
outra sala, até porque a comida cá vinha
do Centro de Dia, quentinha, agora em Gomes Aires a comida vem de uma empresa,
as crianças nem sempre gostam. O meu
filho comia cá em casa, agora é obrigado
a comer na escola, tenho de pagar e ele
não come nada”;
“Já aconteceu o meu filho ter ficado
doente na escola, com febre, tive de o ir
buscar à escola que agora é bem longe,
telefonemas, carro, tudo à pressa…”;

para o 1º Ciclo que tem 22 alunos (5 alunos
de Gomes Aires, 10 de Stª Clara e 7 de
Moinhos de Vento).
A última AEC (inglês) começa às 16.45h,
mas não chega a todos os alunos, pois o
transporte é às 17.00h ficam só os 5 alunos
de Gomes Aires na sala.

Despertar de vez ou
perder de vez?
Os Contratados e a Greve Geral de 24 de Novembro
Nas idas às escolas, em reuniões sindicais
por todo o país, face aos nossos apelos à
luta, por vezes ouvimos falar do “medo” (!)
como justificação para a reduzida presença
de colegas contratados/as nos espaços de
debate sindical e da ainda insuficiente
disponibilidade para darem rosto, voz e
força às reivindicações que mais directamente lhes dizem respeito… O medo, ou
até a cobardia, justificará talvez pontuais
retracções – nunca distracções – por parte
daqueles/as que, porventura, mais razões
e interesse directo têm em dar a sua força
à luta dos professores, dos/as contratados/
as e da generalidade dos trabalhadores.

O medo é um argumento para a
passividade, não raramente é uma
desculpa, um perigoso tranquilizador…
Ajudará a explicar algumas inacções individuais mas não explica a, por enquanto,
escassa capacidade colectiva na luta contra
os tremendos malefícios da precariedade.
Outras explicações, outros argumentos,
sempre parcelares, poderão querer justificar conformismos, reacções desfocadas
e… outra vez, a passividade perante os
apelos à luta que fazemos. Não estamos
indiferentes a este debate mas a urgência
do presente exige que a ele sobreponhamos
o desafio que paira sobre as vidas de todos/
as os/as contratados/as: despertar de vez
ou perder de vez!...
Não somos os governantes nem os deputados que os apoiam; não são nossas as
decisões que carregam mais e mais em cima
de quem trabalha; não somos os comentadores encartados que martelam o país
com interesseiras inevitabilidades e juram,
receosos, a inutilidade da nossa acção. Não

somos nada disso, e até temos ao nosso
alcance formas de intervir neste embate de
forças, mostrando o nosso repúdio, a indignação, a nossa revolta, mostrando que não
perdoamos nem facilitamos a vida a quem
insiste em castigar-nos com opções erradas.
É pela participação de cada um na luta
que podemos expressar opinião e dar-lhe
a força imparável; é pela participação que
criaremos as dificuldades que resultam no
recuo de medidas inaceitáveis e que abrem
caminho a alternativas razoáveis e reais.
Há por aí coisas que nos devem meter
medo, sim!… Temos de as combater com
toda a força que encontrarmos em conjunto, quando cada um/a passa do queixume
e do receio paroquial à acção colectiva:
combater os brutais cortes de rendimento
de que os professores contratados vão
ser alvo acrescidamente fragilizado pela
dimensão e incerteza dos seus salários;
combater a intenção de empurrar para fora
das escolas milhares e milhares dos/as que
lá trabalham e são necessários; combater
as medidas que, desde o fim das áreas
curriculares não disciplinares, até à fusão
de agrupamentos e escolas secundárias, encerramento de escolas, passando por outros
expedientes de sobrecarga, mais não são do
que uma torpe engenharia para o abate de
dezenas de milhar de postos de trabalho,
quiçá mais do que o próprio número de contratados/as a que hoje o ME recorre; combater a transferência de pagamentos aos/
às contratados/as de TEIPS, CEF e cursos
profissionais para fundos comunitários, alterando e precarizando mais a sua condição
profissional; combater a falta de palavra de
um Governo agora não quer realizar concursos em 2011 e quer congelar os ingressos na

Administração Pública, adiando e voltando
a adiar qualquer expectativa de uma mais
do que merecida estabilização de muitos/
as colegas contratados/as; combater a
insistente opção política pela precariedade, opção que rouba presente e futuro a
tantos e tantos profissionais qualificados
como os/as professores/as contratados/
as e que é, como se vê, o terreno fácil em
que os governos os/as tratam como meros
descartáveis apanhados na vertigem de
más, de muito más
políticas.
Na GREVE GERAL
de dia 24, como em
muitos outros momentos de lua, não
vai haver espectadores! Os que aderirem
à GREVE darão ao
Governo e aos seus
apoiantes e colaboradores o justo sinal
de repúdio pela violenta ofensiva perpetrada com o OE 2011;
os grevistas anunciarão já as dificuldades
que os responsáveis por estas políticas
vão ter, merecidamente, de enfrentar. Os
que não aderirem à greve poderão invocar
razões para a sua atitude, até o “medo”,
mas serão sempre contados como os que
concordam ou, pelo menos, os que se
conformam com os ataques que aí estão…
Esta é uma verdade ainda mais verdadeira para ti, colega contratado/a: ou
despertamos de vez ou, possivelmente,
tudo perderemos neste embate. No dia
24, todos na GREVE GERAL!
João Louceiro
(SN da FENPROF)
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Abertura do ano lectivo

Também no Algarve, a realidade tem cores bem
No dia 16 de Setembro, em Faro, O
SPZS aproveitou a reunião que a Ministra
da Educação fez com os directores dos
agrupamentos do Algarve para alertar para
problemas detectados com o início do ano
lectivo, referindo que afinal, também no
Algarve, a realidade tem cores bem diferentes daquelas com que o ME a pinta.
A titular da pasta da Educação, acompanhada do Director Regional, Luís Correia,
foi confrontada com um conjunto de situações que a seguir destacamos:

PRECARIEDADE DOCENTE:
UM PROBLEMA QUE SE AGRAVA!
A abertura deste ano foi marcada pelos
mais altos níveis de precariedade de sempre! Cerca de um terço dos e das docentes
das escolas Algarvias são contratados a
prazo, o que cria grandes desequilíbrios
em alguns grupos disciplinares, sendo
estes constituídos exclusiva ou quase exclusivamente por docentes contratados.
Factor que cria grande instabilidade às
escolas e aos próprios profissionais nessa
situação.
Os docentes contratados deveriam
representar um recurso humano que
servisse apenas para satisfazer as necessidades residuais e transitórias, mas que,
ao contrário, representa cerca de 30%
(são cerca de 2200 docentes no Algarve),
segundo números avançados pela própria
DREAlg. Um número substancial que é uma
consequência da inexistência de concursos
para ingresso em quadro, nos últimos anos,
apesar de se verificar um grande número
de aposentações. Mesmo assim o ME já
veio anunciar que não haverá concursos
em 2011, logo um problema que se vai
agravar!
INSUFICIÊNCIA DE PESSOAL NÃO DOCENTE: UM PROBLEMA QUE SE GENERALIZOU!
A generalidade dos Agrupamentos de
Escolas e Escolas não agrupadas deparouse também com a insuficiência de pessoal
não docente, que decorreu do fim dos
contratos e da não abertura atempada de
novos concursos, por parte das autarquias,
ou apenas das simples transferências entre
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serviços do município.
Da não abertura de concursos em tempo
útil, por parte da DREAlg, para técnicos especializados (fisioterapeutas, terapeutas
da fala, psicólogos, etc.), resultaram alunos com Necessidades Educativas Especiais
que andavam “à deriva” nas escolas, em
alguns casos ainda andam, pois continua a
faltar psicólogos, que até à data ainda não
foram contratados ou, até mesmo, casos
de alunos foram obrigados a permanecer
em casa, mesmo após o início das aulas,
por falta de condições técnicas e humanas
nas escolas que frequentam. Pode sempre
dizer-se que são casos muito residuais no
universo dos alunos, mas ainda que fosse
só 1 aluno ou aluna (e não foi), seria
muito! É uma questão demasiado séria,
que merece um olhar mais humano e que
se deve manter à margem da frieza da
leitura política dos números e da cegueira
economicista.

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS:
NORMAS NÃO FORAM RESPEITADAS!
Não podemos deixar de referir a pressão
efectuada pela DREAlg para que se completassem as turmas, indo mesmo, por
vezes, além dos limites legais, que numa
“fúria cega”, fez mesmo com que muitas
turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico ficassem
com mais do que um ano de escolaridade,
colocando em causa a qualidade da intervenção pedagógica e, consequentemente,
as aprendizagens. Esta situação contraria
até o próprio discurso da Srª Ministra da
Educação que, ao justificar o encerramento
de Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
com menos de 21 alunos, esgrimiu, entre
outros, o argumento de que evitaria que
as referidas escolas pudessem ter mais do
que um ano por turma. Parece, afinal, que
devendo olhar-se para o que é dito, há que
não ver o que é feito!
Mas há mais! Apesar de a lei limitar a dois
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diferentes daquelas com que o ME A pinta!
FINANCIAMENTO: CORTES
QUE DESRESPEITAM COMPROMISSOS!
O fim do financiamento do Programa
Operacional do Potencial Humano (POPH)
no Algarve já se começou a sentir, muito
antes dos cortes de financiamento na Educação que, agora se sabe, vão acontecer no
próximo Orçamento de Estado, com a cumplicidade dos protagonistas do costume.
Apenas para citar um exemplo concreto, no caso dos cursos profissionais com
contratos de formação entre as escolas e
os alunos/formandos, válidos por 3 anos,
em que era suposto terem financiamento
para material escolar diverso, fotocópias,
deslocações e refeições, neste momento,
estão a ser suportadas inteiramente pelas
famílias. Como é que se pode exigir que
os alunos cumpram quando a própria administração não cumpre!
Estes cortes chegam a subtrair 200 mil
euros no orçamento das escolas, tendo
como resposta por parte da Administração o facto de terem de ser as escolas a
encontrar soluções criativas no âmbito da
sua autonomia.

alunos com NEE por turma e tendo estas
que ter, nesse caso, um número máximo
de 20 alunos, encontramos inúmeras
situações em que as normas legais são
claramente desrespeitadas.

REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR:
CONSEQUÊNCIAS DA IMPOSIÇÃO
ESTÃO À VISTA!
Da imposição por parte da DREAlg em
juntar agrupamentos, de onde resultam
os tão propalados Mega-Agrupamentos,
resultou numa Mega-Confusão, em que,

imagine-se, quando os professores e professoras se esforçam por conhecer e se
adaptar aos seus alunos e alunas, cai-lhes
em cima as horas intermináveis de reuniões para criar novos órgãos, elaborar projectos educativos, planos de actividades e
múltiplos regulamentos, sendo obrigados,
muitas vezes, a ter de deixar para trás
aquilo que é essencial, as aprendizagens
dos seus alunos.
A BUROCRÁTICA AVALIAÇÃO
ESTÁ DE VOLTA, EMPATANDO
MAIS DO QUE RESOLVENDO!
Um novo ano lectivo com um velho
problema! A avaliação que se preconiza e
que se prevê pouco funcional, pouco útil,
também pela sua carga burocrática está
de volta, trazendo antigos problemas que
paralisaram as escolas e que faz com que
os docentes percam mais tempo com o
processo de se avaliarem uns aos outros do
que com o compromisso, sério e essencial,
que é a aprendizagem dos seus alunos.
Em suma, Estas foram apenas algumas
situações já identificadas pelo SPZS,
no distrito de Faro, mas que permitem
afirmar que da ficção da DREAlg e do ME/
Governo à realidade da vida nas escolas
vai uma distância considerável.
O SPZS está agora em condições de
concluir que, também no distrito de Faro,
como em todo o país, a actual política do
Governo faz mal à Educação!

Acções de formação
FAZEM PARTE DO HORÁRIO
As acções de formação contínua obrigatórias são parte da componente não lectiva
de estabelecimento, por isso, descontam no
horário ou têm de ser pagas!
As horas de formação contínua de carácter
obrigatório, por lei terão de ser descontadas
no trabalho de estabelecimento... na impossibilidade, os professores terão de requerer
o pagamento de horas extraordinárias.
N.º 1 do Art° 6° do Despacho. 11120
-B/2010 de 6 de Julho:
“1 - Inclui -se na componente não lectiva

a nível de estabelecimento todo o trabalho
que não seja lectivo nem integre a componente não lectiva individual, designadamente:
{. .. }
n) Frequência de acções de formação contínua que incidam sobre conteúdos de natureza científico-didáctica com estreita ligação à matéria curricular que lecciona, bem
como as relacionadas com as necessidades
de funcionamento da escola definidas no
respectivo projecto educativo ou plano de
actividades, sempre que decorram fora dos
períodos de interrupção das actividades
lectivas, caso em que serão deduzidas na
componente não lectiva de estabelecimen-

to (a cumprir pelo docente no ano escolar a
que respeita)”.
Os Professores e Educadores estão a ser
convocados para acções de formação - muitas realizando-se à noite e aos sábados integradas no designado Plano Tecnológico.
Plano Nacional de Leitura, no Plano de
Acção para a Matemática, entre Outros.
Contudo, a lei não está a ser cumprida e
estas acções são horas de trabalho que
acrescem a um horário já excessivamente
preenchido. Compete aos professores colocar esta questão às direcções das escolas
e requerer, se as horas não puderem ser
deduzidas, o pagamento de serviço extraordinário.

