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EDITORIAL
EDITORIAL

O SONHO DE RUI GRÁCIO
Em 6 e 7 de Janeiro de 1982, o Jornal da Educação organizava, com a colaboração do Centro Nacional de Cultura,
o Colóquio sobre o Sistema de Ensino em Portugal, tendo
convidado um conjunto de especialistas na área da Educação, com o objectivo de proceder à análise do sitema
educativo português e de sugerir as vias para combater o
atraso estrutural de que padecia.
Um dos contributos mais fundamentados que passaram por esta iniciativa, veio de Rui Grácio, tendo sido
posteriormente publicado na edição
imediata do referido Jornal (n.º 51).
Infelizmente, Rui Grácio não poderia prosseguir o seu combate por uma
democracia que sustentasse, no plano
educativo, uma efectiva igualdade de
oportunidades, mas os seus textos serão
sempre uma referência no debate sobre
direitos educativos de toda a sociedade
portuguesa, pelo que esta é a oportunidade de conhecer alguns dos traços do
seu pensamento profundo para uma
reforma do sistema educativo:
“Na hipótese de vir a prevalecer a
transição para a democracia socialista,
parece razoável prever que serão arredadas ou diminuídas muitas das diﬁculdades de ordem material e social que
limitam o acesso à escola e o sucesso
dentro dela, por parte das crianças,
dos rapazes e raparigas procedentes
dos meios populares. Não obstante,
haverá que continuar a recorrer, potenciando-os, aos meios tradicionais,
meramente compensatórios, de acção
social escolar ( redução de propinas,
bolsas, transportes e material escolares, refeitórios, etc.). Num plano mais
estritamente escolar, veriﬁcar-se-iam
esforços do Estado para criar ‘uma
rede de estabelecimentos oﬁciais de
ensino que cubra as necessidades de
toda a população’, sendo ‘o ensino
particular supletivo do público’ (art.
º 75º da Constituição da República),
bem como ‘um sistema público de
educação pré-escolar’ (art.º 74º). A
igualdade de oportunidades educativas
escolares será ainda reforçada pela
existência de um ensino uniﬁcado suﬁcientemente prolongado, aliás um dos
meios de atenuar a função conservadora
da divisão social do trabalho, quando, no
ensino, a dualidade de vias paralelas, os
sistemas binários, de desigual prestígio,
são fonte de discriminações sociais.
Por outro lado serão tomadas medidas
de discriminação positiva em favor de

elementos oriundos das camadas sociais que têm padecido, logamente, de
tão grandes discriminações negativas
que bem pode dizer-se que ‘a crise do
ensino’ o é principalmente para quem
não pode frequentá-lo ou teve de o
abandonar muito cedo. No contexto que
estamos explorando, especial atenção
será prestada aos conteudos do ensino
e às formas da sua comunicação, de
maneira a que a escola não ignore,
antes atenda e valorize, a cultura e os
interesses populares, minorando assim os efeitos selectivos, socialmente
determinados, que têm caracterizado
o sistema.”
Hoje, beber nas palavras e na
sabedoria de Grácio e aﬁrmar a luta
pelo direito de todos a uma Educação
de superior qualidade é lutar pela realização de uma adequada formação de
professores e de pessoal auxiliar, na
excelência de construções escolares,
na optimização e adequação dos equipamentos, na riqueza dos materiais pedagógico-didácticos, na consagração de
uma acção social escolar que garanta a
discriminação positiva dos mais carenciados, na reformulação dos programas
e na adequação dos currículos, numa
avaliação justa do sistema educativo,
das escolas e dos professores, na estabilização do corpo docente e na sua
valorização social e proﬁssional. Este
Governo e este Ministério mostraram, no
entanto, estar bem distantes do sonho
de Rui Grácio e da Escola para Todos.

Infelizmente, Rui
Grácio não poderia
prosseguir o seu combate por uma democracia que sustentasse, no
plano educativo, uma
efectiva igualdade de
oportunidades, mas os
seus textos serão sempre uma referência no
debate sobre direitos
educativos de toda a
sociedade portuguesa

Luís Lobo
luis.lobo@sprc.pt

RCI/Março 2004-3

CO
NC
UR
SO
S

CONCURSOS DE EDUCADORES E PROFESSORES PARA 2004/2005

NA CRUEZA DOS NÚMEROS, A VERDADE
DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
Só o Governo não vê que o emprego dos
Professores e Educadores é fundamental
para promover a qualiﬁcação e o combate
ao insucesso e abandono escolares.
Na região centro o concurso de educadores de infância e de professores dos
ensinos básico e secundário para o ano
escolar de 2004/2005 abriu com um saldo
negativo de 915 lugares. Ou seja, um concurso que era suposto ter lugares para a
colocação de professores apresenta 647
vagas nos quadros das escolas que, no
entanto, são anuladas por 1562 “vagas
negativas”, isto é, lugares para encerrar.
Alguns números da região centro:

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
DISTRITO

Vagas Positivas

Vagas Negativas

Diferença

Aveiro

47

-195

-148

Castelo Branco

37

-174

-137

Coimbra

88

-294

-206

Guarda

19

-95

-76

Leiria

65

-153

-88

Viseu

81

-184

-103

TOTAL

337

-1095

-758

Alguns exemplos mais signiﬁcativos (total regional de alguns grupos disciplinares)
GRUPO

Vagas Positivas

Vagas Negativas

Diferença

02- Port/Francês - 2º Ciclo

7

-58

-51

11- Matemática - Secundário

12

-57

-45

20- Port/Latim/Grego - Sec.

8

-68

-60

21- Port/Francês - Secundário

14

-91

-77

22- Ing/Alemão - Secundário

9

-95

-86

23- História - Secundário

9

-88

-79

1º Ciclo do Ensino Básico
DISTRITO

Vagas Positivas

Vagas Negativas

Diferença

126

-12

114

Castelo Branco

4

-21

-17

Coimbra

63

-26

37

Guarda

16

-103

-87

Leiria

26

-41

-15

Viseu

19

-107

-88

TOTAL

254

-310

-56

Aveiro
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O distrito de Viseu apresenta um
total de 107 vagas negativas para
apenas 19 a concurso. Neste distrito
são inúmeros os casos de concelhos
sem qualquer vaga a concurso ou que,
tendo apenas uma, têm muitas vagas
negativas. São disso exemplo Armamar
(0/-8); Lamego (0/-8); Resende (1/-13);
Sernancelhe (0/-10); Tarouca (0/-6).
O distrito da Guarda apresenta um
panorama próximo do de Viseu com
103 vagas negativas enquanto que a
concurso apresenta apenas 16. Casos
mais paradigmáticos são os de Seia

(2/-22), Pinhel (0/-11), Gouveia (1/-9),
Sabugal (1/-9) ou Trancoso (0/-8).
Em Leiria destaca-se o mau exemplo de Pombal que tendo duas vagas
a concurso tem também 14 negativas.
Outro mau exemplo é o de Ansião com
1 vaga para 5 negativas.
Castelo Branco, assolado pelo
encerramento de lugares nos anos
anteriores, tem agora apenas 21 vagas
negativas. Porém, vagas a concurso
só apresenta 4: duas na Covilhã (concelho que tem 3 vagas negativas), 1 no
Fundão e 1 na Sertã.
As situações menos gravosas, que
conﬁrmam a desertiﬁcação do interior
com as populações a movimentarem-
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1.º Ciclo do Ensino Básico: Alguns
exemplos mais signiﬁcativos

se para o litoral, são as de Coimbra e
Aveiro com saldos positivos de 37 e 114,
respectivamente.
Sublinhe-se que as vagas negativas
que existem para o 1º Ciclo do Ensino
Básico (-310) devem juntar-se às
que em anos anteriores têm surgido.
Por exemplo, no concurso do ano
passado eram -474. Tal revela bem a
política de encerramento de escolas e
lugares desenvolvida pelo M.E. sem
que haja contrapartidas na melhoria
da qualidade da resposta educativa.
Para além deste número, registe-se
também que há menos noventa e oito
vagas a concurso (positivas) do que no
ano transacto.

Educação Pré-Escolar
DISTRITO

Vagas Positivas

Vagas Negativas

Diferença

10

-6

4

Castelo Branco

1

-19

-18

Coimbra

25

-2

23

Guarda

0

-94

-94

Leiria

8

-15

-7

Viseu

12

-21

-9

TOTAL

56

-157

-101

Aveiro

Educação Pré-Escolar: Alguns exemplos mais signiﬁcativos
De todos, o quadro mais preocupante e muito grave é o que apresenta
o distrito da Guarda. Sem qualquer vaga
a concurso, são 94 os lugares negativos,
ou seja, jardins de infância públicos em
risco de encerrarem ou de verem reduzido o seu número de lugares. Neste
distrito, onde não há lugares a concurso,

há concelhos que ﬁcarão praticamente
sem respostas públicas de educação
pré-escolar. São os casos de Seia (-23),
Gouveia (-11), Almeida (-10), Guarda
(-10), Sabugal (-9). Em Figueira de
Castelo Rodrigo há seis vagas negativas
que correspondem ao total de estabelecimento existentes.
O distrito de Castelo Branco conﬁrma a triste e preocupante situação do interior. Neste, só o Fundão tem um lugar

a concurso, com a Covilhã a apresentar
-5 e a capital do distrito -4.
Coimbra, sem um grande número de
vagas (pouco mais de, em média, 1,5
lugar por concelho) tem mais de metade
das suas vagas concentradas na cidade
de Coimbra (8/-1) e na Figueira da Foz
(+5).
Viseu e Leiria, conﬁrmam a tendência negativa com saldos, respectiva-

NÚMEROS DO PAÍS
Educação Pré-Escolar

1º Ciclo Ens. Básico

2º/3º C.E.B.

Ens. Secund.

TOTAL

Vagas Positivas

267

940

2058

3265

Vagas Negativas

-345

-1364

-5229

-6938

QUADROS DE ZONA PEDAGÓGICA
ERA POR AQUI QUE OS PROFESSORES CONTRATADOS
COSTUMAVAM INGRESSAR NOS QUADROS...
...Só que as novas regras de concurso vieram permitir que os professores dos quadros de escola pudessem
candidatar-se aos QZP para benefício
maior da administração educativa que,
com esse mecanismo, irá ter mais facilidade no encerramento de lugares nos
quadros das escolas.

Além disso, na região centro, as
vagas a concurso para os QZP são insigniﬁcantes. Por exemplo, para os 2º/3º
C.E.B. e Ensino Secundário abrem 17
vagas no conjunto dos seis distritos e
todas no grupo de Informática.
Para o 1º Ciclo abrem 109 vagas
nos QZP, embora em maior número no

litoral. Castelo Branco e Guarda não têm
qualquer vaga.
Na Educação Pré-Escolar o número
de lugares a concurso nos seis QZP da
região centro é de 20, 15 das quais em
Leiria. Coimbra tem mais 5 e nos restantes quatro distritos não há qualquer
vaga a concurso.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FAZ USO DA MÁXIMA
“COM A VERDADE ME ENGANAS!”

Os responsáveis do Ministério da
Educação e do Governo dizem algumas
verdades para, na verdade, esconderem
a verdade.
Por exemplo, aﬁrmam que este concurso tem cerca de 4500 vagas, consideradas já as de QZP, e é verdade. Mas
não contam que existem 6938 vagas
negativas que irão anular aquelas, pois a
saída dos professores de umas escolas
para as outras traduzir-se-á no encerramento dessas vagas negativas que,
por o serem, não serão recuperadas
para outros candidatos.
Aﬁrmam, ainda, que não compete ao
Ministério da Educação empregar todos
os professores que se formam nas instituições de ensino superior, e não.
Mas compete-lhe planiﬁcar adequadamente a formação de professores e
compete-lhe tomar medidas de promoção do acesso à educação e formação,
do sucesso escolar e educativo e de
combate ao abandono escolar.
Nesse sentido, o SPRC apresenta
DOZE MEDIDAS CONCRETAS PARA
COMBATER O INSUCESSO E O
ABANDONO que, a concretizarem-se,
se repercutirão positivamente no emprego dos professores e educadores:
[1] reduzir o número de alunos por
turma;
[2] reduzir, no 1º Ciclo do Ensino Básico, o número de anos de escolaridade
por professor;
[3] viabilizar os projectos apresentados pelas escolas de combate ao
insucesso e ao abandono escolar;
[4] criar condições para que as
escolas possam ter salas de estudo,
clubes a funcionar e actividades de
complemento curricular, iniciativas pedagógicas fundamentais para promoção
do sucesso escolar e educativo das
crianças e jovens;
[5] garantir as condições indispensáveis de apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, por forma
a obter a sua plena integração e a
promover uma escola verdadeiramente
inclusiva;
[6] valorizar os quadros das escolas,
permitindo que sejam estes a garantir
a satisfação das suas reais e efectivas
necessidades educativas;
[7] ter em conta, nos agrupamentos de escolas, as suas necessidades
efectivas, designadamente ao nível da
plena articulação entre ciclos, sendo
garantido à Educação Pré-Escolar e ao
1º Ciclo do Ensino Básico as condições
indispensáveis para uma participação
plena na vida pedagógica e educativa
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Pobre país que é governado por quem não percebeu ainda que poupar na Educação é o mesmo que investir na
ignorância... ou se calhar percebeu, o que é ainda pior
porque politicamente assumido.
do agrupamento;
[8] serem consideradas, ao contrário
do que o M.E. impôs para o próximo ano
lectivo, as horas necessárias às escolas
para a leccionação do ensino nocturno,
a direcção de turma e a articulação
curricular;
[9] serem constituídas equipas
educativas no 1º Ciclo do Ensino Básico
capazes de responderem eﬁcazmente
às necessidades dos alunos daquele
importante nível de ensino;
[10] serem criadas condições, de
facto, para o alargamento da escolaridade obrigatória para doze anos, bem
como para a generalização do acesso
à Educação Pré-Escolar, primeiro passo
para a sua obrigatoriedade no ano que
antecede a entrada no Ensino Básico.
Tais condições são incompatíveis
com o elevadíssimo número de vagas
negativas que surge principalmente,
no Ensino Secundário e na Educação
Pré-Escolar;
[11] aprovar um plano nacional de
erradicação do analfabetismo que em
Portugal atinge cerca de um milhão de
cidadãos;
[12] alargar a rede de oferta de
educação e formação de adultos, numa
perspectiva de formação ao longo da
vida e de elevação das qualiﬁcações
dos trabalhadores portugueses;
[13] respeitar os direitos dos educadores e professores que já trabalharam
o número de anos indispensáveis para
se aposentarem, garantindo, também

por essa via a indispensável renovação
do corpo docente;
[14] valorizar as respostas públicas
de educação e ensino, respeitando o
carácter supletivo do ensino privado e
não, como acontece na região centro
com grande expressão, ﬁnanciando-o
com milhões de euros que são cortados
às escolas públicas.
São estas as medidas que o Governo e o Ministério da Educação não
querem tomar, mas que, no entanto,
são indispensáveis ao desenvolvimento da Educação em Portugal e ao
combate às chagas que se abatem sobre ele: maiores taxas de insucesso, de
abandono, de analfabetismo e de iliteracia da União Europeia que não servem
Portugal, nem os portugueses.
Se essas medidas forem tomadas
as vagas negativas desaparecem e
os professores terão emprego, sem
artifícios nem medidas extraordinárias
especialmente dirigidas para combaterem o desemprego. Caso contrário, o
desemprego no próximo ano aumentará
mais de 30% e serão mais de 40 000 os
professores e educadores que ﬁcarão
no desemprego.
Pobre país que é governado por
quem não percebeu ainda que poupar
na Educação é o mesmo que investir
na ignorância... ou se calhar percebeu,
o que é ainda pior porque politicamente
assumido.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE SÓCIOS DO SPRC
25 DE MARÇO DE 2004

SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO
RELATÓRIO
DE ACTIVIDADES 2003

política e os seus reﬂexos no
plano económico e social:

A acção do Sindicato dos Professores da Região Centro no ano 2003
contribuiu para a afirmação de um
sindicalismo não acomodado, que, ao
criticar as medidas de política educativa,
económica e social erradas, não deixa
de propor soluções e apontar caminhos
para a saída da Educação da crise profunda em que se encontra mergulhada,
ao mesmo tempo que com os trabalhadores que representa, o SPRC assumiu
a luta como arma para o combate ao
neo-liberalismo, à privatização e à subversão do actual sistema educativo.
2003 deixou mais claro para todos
que as verdadeiras intenções do Governo em matéria de Educação e de Ensino
se afastam dos verdadeiros anseios e
necessidades dos portugueses. O SPRC,
construtivo na sua acção e no seu pensamento, assumiu a luta dos professores
pela sua situação especíﬁca, com os
trabalhadores da administração pública
ou, num plano mais geral, com os restantes trabalhadores, como forma de aﬁrmação da proﬁssionalidade docente e de
cimentarem uma maior consciência de
si e em relação aos outros, como peças
fundamentais do desenvolvimento social
e cultural, técnico e tecnológico.
A acção do movimento sindical e
de outras organizações sociais, na luta
pelos direitos dos trabalhadores e contra
o código de trabalho, na luta pela paz,
pela melhoria das condições de vida dos
portugueses, por melhores serviços públicos e pela sua defesa, contra a fraude
ﬁscal e por uma melhor distribuição da
riqueza, cresceu de tom ao longo do ano
e evoluiu para a constatação de que este
Governo não reúne as condições para
introduzir as mudanças necessárias,
nem para governar o país.

O SPRC faz uma avaliação profundamente negativa da acção do Ministério da Educação. Por um lado defende
uma mudança profunda da organização
do sistema educativo como forma de
combater o atraso de Portugal em relação, principalmente, aos seus parceiros
comunitários, mas, ao mesmo tempo,
todas as suas opções encaminham-se
para uma maior dicotomia entre os que
são socialmente mais desfavorecidos e
aqueles que, pela sua condição social
e económica, tinham já acesso aos
bens culturais e educativos de forma
privilegiada. Esta opção de David Justino é bem visível na desvalorização do
papel do Estado no desenvolvimento
de políticas sociais justas e nas medidas aprovadas que aprofundam esse
elitismo:
- escolas do 1.º ciclo a necessitarem
de intervenção urgente pela sua grande
falta de condições de funcionamento e
de cujos programas apenas se conhece
o texto e pouco da prática, ao mesmo
tempo que são claramente insuﬁcientes;
- o aumento das propinas do ensino
superior e a imposição de leis para a autonomia e ﬁnanciamento que constituem
mais um imposto sobre os rendimentos
dos portugueses e mais uma barreira no
acesso ao ensino superior;
- a consagração do ensino particular
e cooperativo como integrante de uma
designada rede nacional de estabelecimentos ﬁnanciados, de igual forma,
pelo Estado, com claro prejuízo para a
escola pública;
- a proposta de alteração ao regime
de apoios educativos aos alunos com
necessidades educativas especiais;
- etc.
Para o actual Governo, a Educação

é um bem que deve ser repartido, rentabilizado e, por isso, sujeito às regras de
mercado. Para Justino, que se assume
liberal, não acreditando no Estado como
obrigado a garantir a satisfação de um
conjunto fundamental de necessidades
e funções sociais, a grande mudança
que se dará na Educação será feita a
dois níveis: através da privatização da
gestão das escolas públicas e através
da privatização progressiva do ensino
público.
Este é um cenário que foi anunciado
nos primeiros seis meses do seu mandato e que só a luta dos professores e dos
restantes trabalhadores não docentes
tem inviabilizado. A queda permanente
nas sondagens, a falta de conﬁança
dos professores, em particular, e dos
portugueses, em geral, neste governo,
nomeadamente na tutela da Educação,
parecem originar atrasos na concretização do programa do Governo.
As principais medidas tomadas em
matéria de política educativa, exceptuando o novo modelo de concursos, publicado com o acordo expresso de todas as
organizações sindicais de professores,
com excepção da FENPROF, foramno na Assembleia da República. Desta
forma, o Governo desresponsabilizase por muitas das medidas concretas
mais negativas que o próprio Governo
desejaria tomar.
Há, porém, um dado real que importa
não esquecer: os estabelecimentos de
educação e ensino, da educação préescolar ao ensino superior, vivem, eles
mesmos, a crise de valores e de ideias
políticas que emanam do Governo. A
responsabilização dos trabalhadores por
todos os males do sistema e dos professores pelas causas dos insucessos
das políticas educativas só aumentam
a desconﬁança e o descrédito dos portugueses em relação ao poder político
e o já grande cepticismo em relação à
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validade das opções políticas para a
Educação.

II - As propostas e medidas
aprovadas pelo Governo e pelos
Grupos Parlamentares da maioria PSD /PP:
O aspecto mais ﬂagrante do pensamento do Governo em relação ao papel
do Estado veio a ser vertido em texto
na incorrectamente chamada “reforma
da administração pública”. Com pompa
e circunstância, num cortejo de governantes e seus acólitos, o Primeiro
Ministro apresentou um pacote de
iniciativas legislativas com vista a alterar substancialmente o quadro legal
da administração pública, no limite da
constitucionalidade das leis ou mesmo
ultrapassando-o.
Objectivos principais: reduzir o número e os direitos dos trabalhadores da Administração Pública e diminuir o papel do
Estado, na garantia das funções sociais
constitucionalmente determinadas, tais
como a Educação, a Saúde, a Segurança
Social, a Justiça, o Saneamento Básico,
a Gestão da Água ou o tratamento
do lixo e de resíduos, como forma de
diminuir a despesa pública com a satisfação das necessidades fundamentais
dos cidadãos e de aumentar os lucros
privados. A redução da capacidade de
intervenção do Estado com vista à sua
progressiva transferência para o sector
privado, trará no entanto, custos sociais
para os trabalhadores e para as suas
famílias, acompanhados do agravamento das condições de vida dos cidadãos
com mais baixos rendimentos.
A política do Governo para a administração pública tem, por isso, uma
perspectiva economicista, sem interesse
estratégico, e sendo direccionada para
o controlo da despesa pública, aposta
quase exclusivamente no ataque aos
direitos dos trabalhadores como forma
de garantir essa redução.
As medidas anunciadas em 2003
são exemplo disso:
- introdução de um regime de avaliação do desempenho, burocrático e
subjectivo, cujo processo deposita nas
mãos de gestores, escolhidos pelo
Governo, a capacidade a capacidade de
decidir sobre a vida proﬁssional dos trabalhadores, agravado pela existência de
cotas e que mais não servem senão para
desvalorizar o papel dos trabalhadores
da administração pública e diﬁcultar as
progressões e promoções na carreira.
Trata-se de um modelo que favorece os
clientelismos e a governamentalização e
partidarização da administração pública
portuguesa;
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- a generalização dos contratos
individuais de trabalho, como regra
para a contratação de trabalhadores
do sector, precarizando ainda mais as
relações laborais, instabilizando o exercício proﬁssional e permitindo o controle
individualizado sobre o trabalhador. O
governo apresentava ainda medidas
que permitiriam a transferência, cedência e suspensão de trabalhadores ou o
despedimento colectivo, alegadamente
devido à extinção, redução ou fusão
de postos de trabalho e de unidades
orgânicas;
- um regime de aposentação ferido
de inconstitucionalidade, mas que veio a
ser novamente proposto no ﬁnal do ano,
pelos grupos parlamentares do PSD e
do PP para ser consagrado em lei e que
não é mais do que uma cópia do texto
anterior. Neste do mínio, o Presidente da
República pactou, objectivamente, com
as intenções do governo da direita;
- uma política salarial de congelamento, que reduziu ainda mais o poder
de compra, sem desagravamento ﬁscal e
penalizadora de todos os trabalhadores,
muito particularmente dos que possuem
rendimentos acima dos mil euros. Em 3
anos a maioria dos trabalhadores da
administração pública terá perdido cerca
de 10% do seu salário real, situação que
veio a tornar-se tão grave por em 2003
ter havido um aumento de 2% no IVA.
O conjunto de medidas tomadas
contra os trabalhadores da administração pública não tem em vista como
se referiu a melhoria dos serviços públicos, mas sim a aplicação do Código
do Trabalho a este sector, muitas vezes
de forma mais gravosa, como pode
acontecer, por exemplo, com a duração
dos contratos ou com os efeitos da sua
renovação.

III - A luta dos professores:
A história da luta dos professores
em 2003 foi escrita a par da luta dos
trabalhadores em geral. Contra o Código
do Trabalho. Contra o plafonamento
da Segurança Social. Por melhores
salários. Mais e melhor Educação.
Pelo direito de todos os portugueses
a serviços públicos de qualidade. Pelo
combate à fraude e à fuga ao ﬁsco.
Pelo direito à transparência dos actos
públicos da administração e do governo.
Por um sistema público de Ensino de
qualidade.
Mas foi também feita dia-a-dia
em cada escola, em cada nível de
educação e de ensino, pelas suas
condições especíﬁcas, na defesa dos
seus estatutos sócio-proﬁssionais, da
gestão democrática, da participação da
comunidade educativa na deﬁnição das

políticas para o sector, a nível nacional,
regional ou local, por concursos transparentes, pelo respeito pela graduação
proﬁssional no preenchimento de vagas
nas escolas, contra o abuso de poder
da administração educativa, contra o
desemprego docente, pela satisfação
dos mais elementares anseios dos
jovens professores de direito ao trabalho, pela melhoria das condições de
funcionamento das escolas e jardins
de infância, por currículos e programas
adequadas às necessárias mudanças
no sistema de ensino, contra os rankings
de escolas e por avaliações correctas
dos estabelecimentos de ensino e do
sistema com vista à sua transformação
positiva, por mais e melhor formação de
professores, por calendários escolares
adequados aos ritmos e perﬁs de aprendizagens dos alunos, por uma escola
inclusiva e democrática.
O fim do ano foi marcado pela
denúncia de situações de compadrio e
suspeita de favorecimento na colocação
de alguns professores, situação que veio
a retirar qualquer credibilidade ao processo de colocação de professores, às
estruturas da administração educativa e,
particularmente, à Secretaria de Estado
da Administração Educativa, principal
responsável pela situação.
ACÇÕES REALIZADAS
NO ANO DE 2003
Janeiro - Centro de Formação
- SPRC - Lançamento e divulgação das
acções de formação de 2003 - Durante
o ano de 2003 o Centro de Formação
organizou, no âmbito das Jornadas
Pedagógicas, 43 acções de formação
das quais 25 acções creditadas e 18
não creditadas. Nas referidas acções
participaram 2690 professores, num
total de 17475 horas de formação, que
se realizaram em todos os distritos de
abrangência do SPRC.
Para além das Jornadas Pedagógicas, realizou-se ainda formação
ﬁnanciada pelo Prodep III e organizada
por este Centro de Formação, num total
de 8 cursos e 9 turmas. Dos 8 cursos
realizados, 4 foram oﬁcinas de formação
e neles participaram 150 professores,
num total de 3607 horas de formação
presencial. A referida formação decorreu em Coimbra, Aveiro, Leiria, Castelo
Branco e Guarda. As acções de formação realizadas no distrito de Viseu foram
da responsabilidade da PROF - Associação de Professores de Viseu, com quem
o SPRC tem estabelecido um protocolo
de cooperação.
Janeiro - Abaixo-Assinado
- FENPROF - Defender e Aprofundar
a Democracia nas Escolas; Contra a
nomeação de Gestores Proﬁssionais

Janeiro - Instituto Irene Lisboa Núcleo Regional do Centro - Abertura
do período de inscrições para as Acções
de Formação Contínua Creditadas PRODEP III - acções promovidas pelo
CF-SPRC e 8 acções promovidas pelo
IIL-Centro, para professores de todos
os níveis de educação e de ensino. Um
total de 300 formandos.
Janeiro - Abaixo-Assinado - Frente Comum - Em defesa da dignidade
pessoal e proﬁssional dos trabalhadores
da administração pública e de direitos
inalienáveis - Código do Trabaho, Estabilidade de Emprego e regime de
Aposentação
Janeiro e Fevereiro - Repórter por
um dia - SPRC - No âmbito da Campanha “Uma nova escola do 1.º ciclo do
ensino básico”
Janeiro, Fevereiro e Março - Jornadas pedagógicas 2003 - SPRC - Centro
de Formação - Realização de 43 acções
de formação contínua de curta duração,
das quais 25 eram creditadas com 0,6
créditos. Participaram nas Jornadas
Pedagógicas 2003 2650 professores
e educadores de todos os níveis de
educação e de ensino.
2 e 3 de Janeiro - Acção de Formação - SPRC/Exec. Dist. De Castelo
Branco - Projecto Educativo - Covilhã
2 e 3 de Janeiro - Ciclo de Debates - SPRC - Educação pré-Escolar
- Leiria
10 a 21 de Janeiro Reuniões sobre
Concursos - SPRC - Concursos de
Professores e Educadores - Projecto
do ME, parecer e Posição do SPRC/
FENPROF - Aveiro, Águeda, Estarreja,
C. Branco, Fundão, Covilhã, Idanha-aNova, Belmonte, Sertã, Coimbra, Cantanhede, Oliveira do Hospital, Figueira
da Foz, Guarda, Seia, Leiria, Pombal,
Alcobaça, Figueiró dos Vinhos, Marinha
Grande, Viseu, Lamego, Moimenta da
Beira, Cinfães, S. Pedro do Sul, Sta
Comba Dão.
22, 23 e 24 de Janeiro - Jornadas
Ambientais da Beira Interior - AFAF
- Participação do SPRC nesta iniciativa
- Castelo Branco
30 e 31 de Janeiro - Encontro Nacional do Ensino Secundário - FENPROF - Revisão Curricular do Ensino
Secundário - Lisboa
4 de Fevereiro - Intervenção Sindical - Colóquio da entrega de diplomas
aos alunos da Escola Tecnológica de
Ensino Proﬁssional Albicastrense - Castelo Branco
3, 10, 11 de Fevereiro - Reunião
com os Órgãos de Gestão das Escolas - SPRC - Sobre a formação ilegal
de Agrupamentos - Covilhã, Castelo
Branco e Sertã
8 de Fevereiro - Manifestação Nacional - CGTP-IN - Contra o aumento

do custo de vida; Por políticas salariais
e sociais justas;Contra o desemprego;
contra a elitização e privatização do
ensino - Lisboa
14 e 15 de Fevereiro - Marchas
pela Paz e Concentrações - Dia Europeu Contra a Guerra - “Não à Guerra”
foi a palavra de ordem que ecoou em
todo o país e sentida também na região
centro - Aveiro, Coimbra, Covilhã e
Marinha Grande
24 de Fevereiro a 12 de Março —
Plenário descentralizado contra projecto
do ME para a área da Educação Especial - Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz,
Covilhã, Guarda, Viseu e Lamego.
25 e 26 de Fevereiro - Encontro/
Debate - SPRC - A autonomia das escolas e a constituição de agrupamentos
- Covilhã e Castelo Branco

entrega dos trabalhos
Março - Campanha - FENPROF
- Lançamento, pelo SPRC, da Campanha Nacional “Professor Actor de
Mudança”
6, 7, 10 e 11 de Março - 1.º Encontro Regional do Ensino Artístico IV
Mostra d’Artes - SPRC/Centro de
Formação - As expressões artisticas;
Ateliers e apresentação de livro (c/
Virgílio Caseiro, João Lázaro, Eurico
Gonçalves e Dalila D’Alte Rodrigues)
- Mostra d’Artes: Helena Fernandes,
Alcina Santos, José Luís Oliveira, Rosalina Gomes, Sebastião Pimenta, José
Adelino Proença, António Supico, Teresa
Sena, Zélia Duarte, António Pereira,
Pedro Rafael, Ana Carvalho - Castelo
Branco
7 de Março - Agrupamentos de Es-

26 de Fevereiro - Encontro Debate
- SPRC - Educação Especial - Leiria
27 de Fevereiro - Colóquio Ensino
Superior - FENPROF - O futuro do ensino superior: continuidade, mudanças e
rupturas: com Adriano Moreira, Almeida
Costa, Machado dos Santos e António
Martins; Rogério Fernandes e Vasconcelos Costa (comentaram) - Lisboa
Março - Coimbra, Capital Nacional
da Cultura - SPRC - SPRC apoia a
realização e estabelece com a Coimbra
2003 um protocolo que ﬁrma, nomeadamente, o apoio ao Concurso Literário
do SPRC - Coimbra
Março - VII Concurso Literário do
SPRC - SPRC - Lançamento do Concurso Literário - Concurso de Contos,
cujo teve o dia 5 de Maio para limite da

colas/Conselhos Municipais - SPRC
- Contra a imposição de mega-agrupamentos de escolas, os gestores proﬁssionais e a municipalização da educação:
início de uma vasta campanha de
sensibilização e esclarecimento dos
professores e das escolas
7 de Março - Dia Mundial da Mulher - SPRC - Debate sobre o papel da
Mulher na Cultura, com a presença de
Adília Alarcão, Raquel Freire, Matilde
Rosa Araújo, Diana Andringa, Maria do
Céu Guerra, Colette Vilatte, Né Ladeiras
e Teresa Ricou - Apoio: Coimbra Capital
Nacional da Cultura - Coimbra
10 de Março - Reuniões Gestão das
Escolas - SPRC - Com membros dos
Órgãos de Gestão - Leiria e Pombal
13 de Março - Plenário de Sindi-
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catos da Administração Pública - Frente Comum - Preparação da Jornada
de Acção Europeia de 21 de Março;
tomada de posição sobre salários,
direitos, emprego e código do trabalho
- Lisboa
14 de Março - Distribuição de Comunicado - SPRC - Ano Europeu das
Pessoas com Deﬁciência - Coimbra
21 de Março - Jornada Europeia CGTP-In - Contra o pacote laboral, o desemprego, o aumento do custo de vida,
pela paz e contra a guerra - Lisboa
22 de Março - Vigília pela Paz - Unir
Vozes e Vontades pela Paz - Castelo
Branco e Covilhã
25 de Março - Fórum Nacional
- FENPROF - Defender e Aprofundar
a Democracia na Gestão Escolar Lisboa
31 de Março e 1 de Abril - Encontro
de Formação - Bibliotecas Escolares
- IIL/SPRC - Era uma vez... o Livro
- Coimbra
1 de Abril - Reunião com professores e educadores das IPSS - Covilhã e
Castelo Branco
7 a 12 de Abril - Greve na Escola
Proﬁssional Artes Beira Interior - EPABI - Iniciativas de apoio e esclarecimento
de professores e população - Covilhã
14, 15 e 16 de Abril - Formação
- SPRC - Encontros Pedagógicos da
Educação pré-Escolar:Agrupamentos
de Escolas e novos rumos para a educação pré-escolar - Aveiro, C. Branco,
Covilhã, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu
e Lamego
16 de Abril - Sessão Pública pela
Paz - SPRC, União de Sindicatos de
Coimbra, Ateneu de Coimbra - Unir
vozes pela Paz: Será inevitável um
mundo onde a guerra é quem fala
mais alto?!. Com Mário Soares, Avelãs
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Nunes, Manuel Carvalho da Silva, Abílio
Hernandez, Vitor Hugo Salgado, Luis
Carlos Silva, Mário Nogueira, Cónego
Dr. João Lavrador, Luísa Veiga e a exibição do Grupo “Segue-me à Capela”
- Coimbra
16 de Abril - Manifestação Nacional da Educação Pré-Escolar FENPROF - Antecedido de Encontro
nacional, em Lisboa, contra o calendário
escolar que o ME pretendia impor
- Lisboa
25 de Abril - Dia da Liberdade
- Participação e organização de iniciativas comemorativas do 25 de Abril e da
Revolução - toda a região
Maio - Encontros com os Professores - SPRC - “Avaliar e Gerir o
Sistema Educativo, as Escolas e os
Professores” - Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu
1 de Maio - Comemorações do 1º
Maio - Uniões de Sindicatos - Aveiro,
Covilhã e Castelo Branco, Coimbra,
Guarda, Leiria e Viseu
5, 6, 7 e 8 de Maio - Plenários de
Delegados Sindicais - SPRC - Lei de
Bases do Sistema Educativo, Gestão
das Escolas, Estatuto da Carreira Docente, Escola Inclusiva. Organização
dos Núcleos Sindicais de Base - Aveiro,
C. Branco, Covilhã, Coimbra, Figueira
da foz, Guarda, Leiria, Alcobaça, Pombal, Viseu e Lamego
9 de Maio - Encontro - SPRC - Operação pela Paz - Covilhã
10 e 11 de Maio - Animação cultural - SPRC/Exec. Dist. de Coimbra
- Visita a Miranda do Douro
13 de Maio - Debate - SPRC/Centro
de Formação - Conversar com os Alunos sobre: a Guerra, os seus efeitos e
a Morte; a Pedoﬁlia (com Sara Pereira,
Cristina Ponte, Allen Gomes, Joana
Neves e Emília Bigote) - Coimbra

19 de Maio - Encontro Distrital SPRC - O Sistema Educativo Português
- Castelo Branco
22 de Maio - Encontro de Professores Aposentados - SPRC - Guarda
29 de Maio - Tribuna Pública de
Opinião e Cordão Humano para o
Min. das Finanças - Frente Comum
- Desemprego, Salários e Reforma da
Administração Pública, foram os principais assuntos abordados, numa clara
manifestação de repúdio pela política do
governo - Lisboa
31 de Maio e 1 de Junho - Animação cultural - SPRC/Exec. Dist. de
Coimbra - Visita a Ponte de Lima
2 e 3 de Junho - Encontros de
“Jovens Professores” - SPRC - Especialmente direccionado aos docentes
estagiários, sobre a proﬁssão docente,
condições de exercício da proﬁssão,
direitos e deveres - Castelo Branco e
Covilhã
3 de Junho - Reunião com estagiários da ESE - SPRC - Castelo
Branco
3 de Junho - Tribunal de Opinião
Pública - União de Sindicatos - Tema
central: desemprego - Castelo Branco
5 de Junho - Tribunal de Opinião
Pública e Concentração no ME - FENPROF - Participação de dezenas de
professores da Região Centro, Contra
a Exclusão Escolar e Social, contra o
projecto do ME para a educação especial - Lisboa
11 de Junho - Debate - SPRC
- Avaliar e Gerir o Sistema Educativo,
as Escolas, os Professores - Figueira
da Foz
12 de Junho - Acção de Formação
Sindical - SPRC - Jovens professores:
que futuro? - Leiria
18 de Junho - Noite do Professor
- SPRC - Realização da tradicional festa
organizada pelo SPRC - Música ao vivo
na Dancetaria Broadway - Coimbra
26 de Junho - Debate sobre Ensino Superior - SPRC - Que reforma?
Que futuro? - Coimbra, Departamento
de Matemática da FCTUC
26 de Junho - Manifestação Nacional - CGTP-IN - Contra o Pacote Laboral, pela defesa dos direitos dos trabalhadores - Lisboa, Parque Eduardo VII
30 de Junho - Plenário Nacional
descentralizado da Educação PréEscolar - FENPROF - Em causa o papel
da educação pré-escolar, o conteúdo
funcional da proﬁssão docente, a lei
quadro e o calendário escolar - Aveiro,
Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria
e Viseu, Covilhã e Lamego
Julho - Tomada de Posição - FENPROF/CONFAP - Professores e Pais
contra imposição de agrupamentos de
escolas
3 de Julho - Reunião com órgãos

de gestão - SPRC - Leiria
9 e 10 de Julho - Plenário Regional
descentralizado - SPRC - Contra a imposição dos agrupamentos de escolas
- Aveiro
Setembro - Campanha - SPRC
- é lançada uma campanha junto das
escolas do ensino secundário, de poio
aos professores a quem o ME pretende
aumentar ilegalmente o seu horário
lectivo (3.ª coluna)
2 de Agosto a 7 de Setembro
- Apoio SPRC - Relvinha - CBR_X Projecto intercultural - Coimbra
5 de Setembro - Tomada de posição - SPRC - SPRC alerta todos os
professores para a situação decorrente
da imposição de mega-agrupamerntos de escolas, aﬁrmando
que estes acrescentaram problemas e dificuldades. SPRC
declara a sua ﬁrme disposição
para apoiar juridicamente as
escolas relativamente à tentativa
de recomposição e de alteração
ilegal da composição dos conselhos pedagógicos.
10 e 11 de Setembro - Jornadas Sindicais - SPRC Grandes desaﬁos para um ano
lectivo: Do conﬂito da mudança
[necessária/em curso] à força da
[nossa] resposta. TEMAS: Os
mega-agrupamentos, contexto
indispensável para um modelo
de gestão empresarial; A revisão
da Lei de Bases do Sistema
Educativo numa perspectiva
(inter)sectorial; Uniformização
e diversidade nas Carreiras
da Administração Pública; Os
congressos da CGTP-IN e da
FENPROF, referências para
a organização e o reforço da
resposta reivindicativa dos professores e de todos os trabalhadores portugueses - Jardins da
Ria, Torreira, Aveiro
25 de Setembro - Debate
- FENPROF - Lei de Bases do Sistema
Educativo, com a presença dos grupos
parlamentares - Abertura do debate
nacional sobre o processo de revisão Lisboa, Fac. De Psicologia e de Ciências
de Educação
Outubro - Documento - FENPROF
- Lançamento Nacional das posições
da FENPROF sobre a revisão da Lei
de Bases do Sistema Educativo. Distribuição Nacional das propostas da
FENPROF sob a consigna “Defender e
aprofundar a Escola Democrática
Outubro - Abaixo-Assinado - FENPROF - Início da recolha de um AbaixoAssinado contra o projecto do Governo
para revisão do regime de aposentação
da Administração Pública
6 de Outubro - Distribuição de

postal à população - FENPROF - Dia
Mundial do Professor: O Professor abre
as portas para um mundo melhor - em
todas as capitais de distrito de todo o
país
10, 14 e 15 de Outubro - Debates
- SPRC/Exec. Dist. de C. Branco - Debates sobre a Revisão da Lei de Bases,
a Gestão das Escolas, Rede Escolar,
Contratos Individuais de Trabalho,
Emprego docente e Reforma da Administração Pública - C. Branco, Fundão
e Covilhã
13 e 20 de Outubro - Debates com
os Grupos Parlamentares - SPRC
- Lei de Bases do Sistema Educativo,
Administração e Gestão das Escolas,

Estatuto da Carreira Docente - Coimbra
e Viseu
28 de Outubro - Reuniões Professores Contratados e Desempregados SPRC - Estabilidade de Emprego, Acção
Reivindicativa e Eleição das comissões
sindicais - Aveiro, Covilhã e Castelo
Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu
e Lamego
30 de Outubro - Jornada Nacional de Luta/Manifestação - CGTP-IN
- Contra a privatização e os Gestores
de Carreira nas Escolas; Contra os Contratos Individuais de Trabalho; Contra
o despedimento colectivo de milhares
de professores; Contra a imposição de
quotas para avaliação e progressão na
carreira; Contra a desvalorização Sa-

larial - POR MAIOR JUSTIÇA SOCIAL
- Aveiro e Coimbra
17 a 20 de Novembro - Distribuição
de documentos à população - Sindicatos da Frente Comum - Mobilização
da greve de 21 de Novembro - Castelo
Branco, Covilhã e Fundão
21 de Novembro - Greve Nacional
da Administração Pública - Principais aspectos reivindicativos: Contra
a revisão da Aposentação; Contra a
proposta de revisão de lei de bases
do Governo e por uma escola pública
democrática e inclusiva; Contra as
propostas do Governo para a chamada
Reforma da Administração Pública
(Contratos Individuais de Trabalho e
Avaliação do Desempenho; Pelo
direito ao emprego e a salários
justos
17 a 20 de Novembro - Distribuição de comunicado à
população - sobre os motivos da
Greve Nacional da Administração
Pública
21 de Novembro - Greve
Nacional da Administração Pública
22 de Novembro - Encontros - SPRC/Centro de Formação
- Vagabundos de Nós, com Daniel
Sampaio - Lançamento do Livro
e debate - Coimbra
26 de Novembro - Reunião
com Estagiários da ESE - SPRC
- Concursos e Colocações, novo
modelo, direito a concorrer - Castelo Branco
18 de Dezembro - Plenário
Nacional Descentralizado da
Educ a ç ã o P r é - E s c o l a r SPRC e FENPROF - Contra
o calendário escolar imposto
pelo ME, pela dignificação da
educação pré-escolar - Aveiro,
C. Branco, Fundão, Coimbra,
Guarda, Leiria, Viseu e Lamego
19, 22 e 23 de Dezembro
- Encontros de Educação Préescolar - SPRC e FENPROF - Registo
da avaliação - uma prática a assumir,
A Educação pré-escolar e o ensino
especial na proposta do Governo de
Lei de Bases da Educação, Gestão e
Agrupamentos - Qual o posicionamento
da Educação pré-escolar? - Aveiro, C.
Branco, Fundão e Covilhã, Coimbra,
Guarda, Leiria, Viseu e Lamego.
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PLANO DE ACÇÃO DO SPRC PARA 2004

PROPOSTA
O ano 2004 será para o Sindicato dos Professores da Região Centro, como para todo
o movimento sindical unitário, um ano de intensa luta. De luta contra uma política que
é contrária aos interesses dos trabalhadores portugueses, porque se orienta para a
redução dos seus direitos, para a desvalorização dos seus salários e para a privatização dos serviços públicos, num quadro de desresponsabilização do Estado das suas
funções sociais.
O ano de 2004, para os trabalhadores portugueses e, por essa razão,
também para os professores e educadores iniciou-se com a entrada em vigor
de um novo Código de Trabalho que o
Governo pretende agora regulamentar.
Entre muitos outros aspectos que dele
decorrem, relevam a alteração à lei
sindical ou a alteração profunda das
relações laborais, que são parte integrante do “pacote” denominado reforma
da Administração Pública, através da
qual o Governo pretende precarizar
ainda mais o emprego e o exercício de
funções públicas. Na sequência desta
“reforma” deverão ter lugar, como foi
anunciado pelo ministro da Educação
e pela ministra da Ciência e do Ensino
Superior, a revisão dos Estatutos das
Carreiras Docentes, pelos quais se
aprovarão novas regras de contratação,
de avaliação, de progressão/promoção
e de aposentação. Para além de outras
restrições que, através daquela revisão,
o Governo pretende impor aos educadores e professores.
Também a revisão da Lei de Bases
do Sistema Educativo, em curso, a
anunciada aprovação de um novo
regime de gestão para as escolas, a
reorganização dos ciclos e níveis de
ensino, o reordenamento da rede escolar já em curso, ou a inconstitucional e
anti-social promoção do ensino privado,
em detrimento das respostas educativas públicas, são aspectos que não
podem deixar indiferentes os docentes.
Pelo contrário, terão de os envolver e
empenhar, como nunca, na defesa de
uma escola democrática de qualidade
e para todos.
Neste ano de 2004, um Plano de
Acção para o SPRC será mais fácil de
elaborar do que em anos anteriores. Isto
porque, integrando-se na CGTP-IN e na
FENPROF, as resoluções e orientações
dos Congressos destas grandes organizações serão, aﬁnal, o Plano de Acção a
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desenvolver e concretizar também pelo
Sindicato dos Professores da Região
Centro.
No âmbito regional, o SPRC continuará a dar as respostas especíﬁcas
e necessárias, da mesma forma como
sempre o fez no quadro da sua autonomia e das suas responsabilidades
político-sindicais. O seu trabalho será
sempre desenvolvido próximo dos
professores, seja nas escolas ou na
rua, na denúncia e no combate às más
políticas governativas. Uma acção que
não será reservada aos professores,
mas que também se pretende próxima
de todos os cidadãos, mobilizando para
que, junto das instâncias regionais do
poder político, as confrontem com as
más políticas que assumem e lhes apresentem alternativas. Será uma postura
que manteremos e, se possível, aprofundaremos. Neste quadro, será muito
importante que continuemos a trabalhar
de perto com a comunicação social, por
forma a tornar conhecida a nossa acção
e mais eﬁcaz na concretização dos objectivos que pretendemos atingir.
Em 2004 comemoram-se os 30 anos
do 25 de Abril, bem como do 1º Maio em
Liberdade. O SPRC não ﬁcará alheio ao
facto e, de forma empenhada, envolverse-á nas iniciativas públicas que vierem
a ter lugar na região. Em alguns casos
seremos impulsionadores das mesmas,
defenderemos o seu carácter público e
procuraremos levá-las para a rua.
Essas datas e a sua comemoração deverão, em nossa opinião, ser também
momentos altos de exigência de uma
nova política e de um novo Governo
para Portugal.
No plano interno, do funcionamento do SPRC, 2004 será um ano
de reforço da organização sindical. O
aprofundamento da democracia interna
que tem caracterizado o nosso trabalho,
a eleição de novos e cada vez mais
delegados sindicais, o aumento da sin-

dicalização, com o SPRC a estabilizar
o seu número de associados acima dos
15 000 sindicalizados, a luta contra o
divisionismo e a denúncia do seu papel
fragilizador e, muitas vezes, de traição
aos educadores e professores, o reforço
da informação e do apoio, em diversas
vertentes, aos sindicalizados, serão
preocupações permanentes e traços
importantes da acção que o SPRC pretende desenvolver em 2004.
Uma palavra ﬁnal para o papel do
SPRC na FENPROF, na Frente Comum
e na CGTP-IN. Em ano de Congresso da
FENPROF, pretendemos, com o nosso
contributo, fazê-la crescer e tornála ainda mais actuante e importante na
sociedade portuguesa, em particular,
no que respeita à Educação, mas não
se esgotando no tema. Nesse sentido,
o reforço da nossa intervenção e a
disponibilidade para assumirmos mais
responsabilidades de âmbito nacional
deverá ser a nossa atitude sindical. Na
Frente Comum, o SPRC, sem esquecer
as especiﬁcidades reivindicativas dos
docentes, e até os seus tempos próprios
de luta, deve continuar a contribuir para
que aquele seja um espaço efectivo de
trabalho e de luta capaz de unir todos
os trabalhadores da Administração
Pública Portuguesa. Na CGTP-IN, há
que garantir um envolvimento maior. O
novo quadro saído do seu décimo Congresso, com um reforço signiﬁcativo do
número de professores nos seus órgãos
de direcção, deverá levar a que, de uma
vez por todas, o SPRC assuma, também
neste plano, novas responsabilidades
que não se esgotem na simples presença e participação.
Em todo os planos - SPRC, FENPROF,
FRENTE COMUM E CGTP-IN - o
Sindicato dos Professores da Região
Centro, os seus dirigentes, os seus delegados sindicais e os seus associados,
continuarão a pautar a sua intervenção
pela procura dos consensos que interessam e unem os trabalhadores na defesa

Professores

em LUTA

GOVERNO DECLARA GUERRA
AOS MAIS FRACOS
-comAos
doentes,
medidas como a da redução do subsídio de doença, a redução
das comparticipações da ADSE em 80% dos actos médicos, a
redução das comparticipações nos medicamentos e o aumento das
taxas moderadoras;

-comAos
reformados,
a redução das pensões de aposentação através de uma simples
portaria pretendendo, dessa forma ilegal, alterar as regras contidas
na Lei geral;

-que,Aos
jovens
nos mais diversos sectores, com grande relevo para os professores e educadores, continuam a ser vítimas de um crescente
desemprego, situação que em 2004/2005 sofrerá um aumento
superior a 30%: este ano são 30 000, no próximo serão mais de
40 000 os docentes sem emprego (repare-se como no boletim de
concurso o M.E. chegou ao pormenor de tratar por “docentes” os
que se encontram nos quadros e por “indivíduos” os restantes.
Nessa lógica, no próximo ano acabará o desemprego docente; por
outro lado haverá um grande aumento de indivíduos sem trabalho,
curiosamente portadores de habilitações para a docência);

- Aos trabalhadores portugueses,
com medidas como a redução dos salários, apesar do permanente
aumento do custo de vida, e a redução dos seus direitos decorrente
de iniciativas legislativas como o Código de Trabalho ou as que estão
em curso para a administração pública, onde se incluem os professores, no que respeita aos regimes de contratação, de avaliação,
de progressão nas carreiras e de aposentação;

-comAo
futuro do país,
o constante desinvestimento em áreas tão importantes e essenciais para o seu progresso e desenvolvimento, como são a
Educação e a Cultura.
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Nesta
sua louca corrida,
o Governo,
e no que aos
professores,
às escolas
e à educação
diz respeito:

- Revela uma tremenda incompetência com a forma como
tem vindo a encarar e desenvolver o processo de concurso
de professores e educadores, criando um clima de instabilidade como não há memória. As situações
criadas são de tal ordem graves que é possível haver um
candidato que concorreu por outro, ou diversos candidatos
que, por terem respeitado a lei e não as instruções ilegais,
serão excluídos do concurso.

- Revela uma enorme vontade de aumentar o con-

trolo político e administrativo das escolas
com a criação de 46 lugares de coordenadores educativos
que, pelas suas palavras, serão os “embaixadores das
políticas educativas junto das escolas”. Esta medida de
controlo reforçar-se-á, a concretizarem-se as intenções do
M.E., com a substituição da gestão democrática das escolas
por uma gestão proﬁssionalizada.
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- Revela uma vontade absoluta de criar graves e inultrapassáveis

constrangimentos à possibilidade de progressão também dos professores e educadores nas suas carreiras,
razão pela qual já aprovou uma lei de princípios gerais sobre avaliação do desempenho na administração pública, prevendo cotas de progressão e centrando
o sistema na (boa/má) vontade dos dirigentes dos serviços. Para não perder
tempo, o Governo apresentou o projecto de decreto regulamentar ainda antes
da publicação da lei, já elaborou a ﬁcha de avaliação e vem ameaçando com
a revisão dos estatutos de carreira dos docentes, de forma a aplicar aquelas
novas, e muito negativas, regras aos educadores e professores.

- Revela uma irresponsável atitude perante o futuro do
país ao desinvestir e tomar medidas de constrangimento em áreas como a
Educação e a Cultura. As maiores taxas de analfabetismo, de iliteracia, de
abandono e de insucesso escolar dentro da União Europeia parecem realidades
que não deixam satisfeitos, ainda, os governantes.
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É, pois, neste quadro, que os educadores
e professores portugueses, como todos
os trabalhadores, se vêem desaﬁados a
exigir políticas alternativas, mas também
a contribuirem para que se construa uma
alternativa política.
Nota: Enquanto a generalidade dos portugueses se confronta com
crescentes diﬁculdades e se alastram as manchas de pobreza no nosso
país, Portugal não só conﬁrma A. Champalimaud no grupo dos 500 mais
ricos no planeta, como consegue um segundo nome nesse ranking mundial, o de B. Azevedo. Ao mesmo tempo que era divulgada esta lista, eram
publicados estudos realizados no âmbito da OCDE que conﬁrmavam ter
aumentado, no nosso país, a diferença entre os mais ricos (cada vez mais
ricos) e os mais pobres (cada vez mais pobres).

Dá que pensar

e dá pr’a lutar!

Sindicato dos Professores da Região Centro
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Tem sido assim que temos crescido,
que nos afirmámos e consolidámos,
será também desta forma que o SPRC
poderá continuar a aﬁrmar-se como a
mais importante organização sindical da
região centro, reconhecida pelos trabalhadores e, em especial, pelos professores e educadores que nos distritos
de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra,
Guarda, Leiria e Viseu, exercem a sua
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dos seus direitos. Um consenso e uma
unidade que terão de ser suportados
por critérios de natureza sindical que, a
serem desvalorizados ou substituídos,
tornariam mais fraca e vulnerável a
nossa intervenção. Só dessa forma será
possível, sem abdicar da intervenção no
plano institucional, transformar a acção
e a luta reivindicativa no cerne da intervenção sindical.

actividade proﬁssional e dão força a
uma força que continua a ser espaço
de unidade.

A Direcção

ACTIVO LÍQUIDO

Dívidas de terceiros

í
Í

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Í

Í
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ORÇAMENTO DO SPRC PARA 2004
—PROJECTO—

2003

Serviço de Apoio a Sócios
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2004

Totais
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FRIO AFECTA MAIS DE METADE
DAS ESCOLAS DA REGIÃO CENTRO

SISTEMAS DE AQUECIMENTO
NO 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR
SÃO ILEGAIS E INSEGUROS
Dados relativos a sistemas de
aquecimento e condições de
segurança:
— D. L. n.º 414/98, de 31 de
Dezembro (Regulamento da Segurança contra Incêndios em Edifícios
Escolares)
— D. L. n.º 521/99, de 10 de
Dezembro (Normas e manutenção
das instalações de gás combustível
em imóveis)
— Portaria n.º 1444/02, de 7 de
Novembro (Normas de Segurança
contra Incêndios em Estabelecimentos Escolares)
— Manual de utilização e segurança
nas escolas (Setembro de 2003)
- ME
[págs 13, 75, 77, 78 e 79]

INVERNO GELADO
EM MUITAS ESCOLAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DO LEVANTAMENTO EFECTUADO
O Sindicato dos Professores da
Região Centro efectuou este levantamento em 350 escolas e jardins de
infância seleccionados na região centro,
de todos os níveis e graus de educação
e ensino. Este levantamento foi efectuado durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2004.
Concluíu que as situações mais
graves se vivem no litoral da região,
onde existem menos equipamentos
nas escolas. Outras das conclusões é
que nas Escolas Básicas 2.3 e Escolas
Secundárias se passa mais frio, mas
que nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico e Jardins de Infância, principalmente no interior do país - com destaque
e para os distritos de Viseu e Guarda
- se vivem situações de maior risco,

devido ao desrespeito pela legislação
vigente no que concerne às normas de
segurança de equipamentos.
Concluíu, ainda, que em mais de
metade das escolas da região centro há
frio! Por falta ou insuﬁciência do sistema
de aquecimento ou, existindo, por falta
de condições de segurança para o ligar
ou, ainda, por falta de verba, havendo
muitas escolas que apenas o pode
utilizar um curto período diário, que é
insuﬁciente.
O SPRC acusa o Ministério da
Educação, bem como toda a estrutura
da administração educativa, de desrespeitar os seus próprios compromissos,
pois assumiu junto das escolas que iria
promover um programa de instalação de
sistemas de aquecimento. Aﬁnal, limitou- -se quase só à publicação de um
Manual de Segurança, estabelecendo
regras claras sobre esta matéria, mas
que nem esse respeita.
Pelas razões antes indicadas, o
Ministério da Educação é responsável
pelo agravamento das condições de
ensino e de aprendizagem nas escolas
decorrente do frio que se sente nas salas de aula. Por serem bem diferentes
as condições que o senhor Ministro
da Educação tem no conforto do seu
gabinete, compreende-se que não se
sinta sensibilizado e ganho para resolver
este problema. Compreende-se, mas
lamenta-se...
PERANTE A DISPLICÊNCIA DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E DE MUITAS AUTARQUIAS...
Com o Inverno agravam-se as
condições de funcionamento das escolas e a falta de aquecimento passa a
ser uma forte razão para as queixas
das comunidades escolares de muitos
estabelecimentos de ensino.
Hoje, com o rigor dos últimos Invernos, alunos e professores não param

Com o Inverno
agravam-se as
condições de funcionamento das escolas e
a falta de aquecimento
passa
a ser uma forte razão
para as queixas das
comunidades escolares
de muitos estabelecimentos
de ensino.
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de reclamar melhores e mais seguras
condições de aquecimento das salas
de actividades nas escolas e jardins de
infância.
Este ano, mais uma vez se repetem
situações já denunciadas em anos
anteriores e são muitas as escolas que
surgem a reclamar sistemas seguros
de aquecimento ou, simplesmente,
aquecimento. A pouca intervenção feita
pelas entidades competentes (Ministério
da Educação e algumas Autarquias)
reforça a ideia de a Educação não ser,
efectivamente, uma prioridade do poder
central e, em muitos caos, do local.
Apesar de ter sido publicado um
Manual de Utilização, Manutenção e
Segurança nas Escolas (Setembro de
2003), de existir legislação especíﬁca
para a proibição do uso de aparelhos a
gás nas salas de aula, desde 1998 (Dec.
Lei 414/98, de 31 de Dezembro) e de
haver legislação que obriga à vistoria
periódica dos sistemas de aquecimento
das escolas e das próprias instalações,
Ministério da Educação e várias autarquias não hesitam em violar as mais
básicas regras de segurança, colocando
em risco a vida de crianças e professores. Normalmente com a justiﬁcação de
que “outro equipamento é caro”. Que
é, aliás, a justiﬁcação também utilizada
para que não se aumente a potência
da instalação eléctrica de um número
signiﬁcativo de escolas do ensino básico
e secundário, fazendo com que os equipamentos existentes não possam ser
ligados simultaneamente com outros que
existem nas escolas (computadores, retroprojectores ou aparelhos de vídeo).
FALTA DE SEGURANÇA
NO 1.º CICLO E EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR É ALARMANTE
Para além da violação da lei, as
escolas não possuem meios para colocar em acção os planos de prevenção
e emergência, em caso de acidente.
Em muitas escolas, esses planos não
existem ou, existindo, não têm depois,
correspondência prática por ausência
de meios. Cortes orçamentais e descoordenação ou desinteresse da Protecção
Civil completam o estado caótico em
que, nesta matéria, se encontram os
estabelecimentos de educação e de
ensino, principalmente do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar.
Porém, perante a irresponsabilidade
de Governo, Autarquias e Protecção
Civil, são sempre os órgãos de gestão
quem arca com o ónus de um eventual
acidente em relação ao qual pouco ou
nada podem fazer.
Legislação é ignorada
A situação alarmante antes caracterizada, não passa apenas pelas preocupações legítimas de professores, pais
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Para além da violação da lei, as escolas não possuem
meios para colocar em acção os planos de prevenção e
emergência, em caso de acidente. Em muitas escolas,
esses planos não existem ou, existindo, não têm depois,
correspondência prática por ausência de meios.
e alunos. Ela é também reconhecida
por legislação específica que impõe
medidas muito rigorosas sobre esta
matéria.
O Decreto-Lei n.º 414/98, de 31
de Dezembro, classiﬁca as salas de
aula como locais de risco C (“locais
que apresentam riscos agravados de
incêndio devido, quer às características
dos produtos, materiais ou equipamentos que contenham, quer às actividades
neles desenvolvidas”) ou de risco D
(“locais destinados a pessoas com
limitações na mobilidade ou nas capacidades de percepção ou de reacção
a um alarme” - locais destinados ao
ensino especial de deﬁcientes, quartos
e dormitórios, etc.). Ignorar tal legislação
é de uma elevada irresponsabilidade
e negligência, sabendo-se que, neste
país, por norma, só depois do desastre
acontecer são tomadas as medidas que
eram antes necessárias e já urgentes
(recordemos a Ponte de Entre-os-Rios,
o viaduto do IC.19 e etc.)
No caso do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, ainda, regista-se extremamente
negativo que, perante o diagnóstico

apresentado agora pelo SPRC e que
é, seguramente, do conhecimento do
Ministério da Educação, não exista
qualquer medida que preveja o equipamento, reparação ou adaptação dos
sistemas de aquecimento das escolas
deste nível de ensino.
No tão propagandeado “Programa
de Qualiﬁcação - 1.º Ciclo do Ensino
Básico”, aprovado já pelo actual Ministério da Educação e cujas primeiras
acções de concretização deverão decorrer durante o presente ano lectivo, um
dos seus objectivos estratégicos é “Promover acções conducentes à redução
do insucesso e abandono escolares”.
Se conjugarmos o anunciado Programa
Especial de Reordenamento da rede de
estabelecimentos (PER.1CEB) com este
objectivo, seria de prever uma intervenção e investimento neste domínio do
aquecimento e segurança das escolas,
pois esses são também factores essenciais na promoção do sucesso e no
combate ao abandono escolar.
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Cinco medidas, uma exigência
e uma sugestão para resolver
o problema

As Cinco Medidas
propostas pelo SPRC:
1. que seja efectuado, até ao ﬁnal
de Abril, um levantamento de
todas as situações de carência,
com o envolvimento das escolas, das diversas instâncias da
administração educativa e dos
serviços de Protecção Civil;
2. que, até ao ﬁnal do ano 2004, sejam superados estes problemas
com a colocação de sistemas de
aquecimento onde não existem,
a superação de carência onde
os sistemas são insuﬁcientes
e a reparação e reforço de
condições de edifícios e sistemas eléctricos;

A Exigência do SPRC:
- O SPRC exige que, caso aconteçam acidentes nas escolas por utilização de equipamentos
proibidos ou degradados, os órgãos de gestão
não sejam responsabilizados jurídica ou judicialmente pelos factos. As responsabilidades,
nesses casos, serão políticas e pertencem
por inteiro ao Governo e, em alguns casos, a
autarquias.

A Sugestão do SPRC:
- O SPRC sugere que até à resolução deste
problema nas escolas, sejam desligados todos
os sistemas de aquecimento existentes em todos os gabinetes do Ministério da Educação e
dos seus serviços desconcentrados, nomeadamente nas DRE’s, devendo a verba poupada ser
atribuída às escolas públicas.
Coimbra (Escola Secundária José Falcão),
3 de Março de 2004
A Direcção

3. a substituição imediata de todos
os equipamentos que não obedecem às normas legais vigentes;
4. a dotação das escolas com as
verbas adequadas para fazerem
face à despesa acrescida com o
aquecimento;
5. a consideração deste problema
no quadro do Programa de Qualiﬁcação do 1º Ciclo do Ensino
Básico, apresentado no início
do ano lectivo, com pompa e
circunstância, pelo Ministro da
Educação e pelo Primeiro Ministro, num acto, confirma-se
agora, de pura propaganda e
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