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Convocada pela tutela, a ASPL reuniu ontem com o atual Ministro da Educação, Doutor
João Costa, e com o Senhor Secretário de Estado da Educação (SEE), Dr. António Leite,
no Conselho Nacional da Educação, juntamente com as demais organizações sindicais
representativas da classe (sindicatos e federações sindicais). Não se tratou de uma
reunião negocial, mas sim de apresentação da equipa ministerial, cuja composição da
comissão negociadora se encontra em fase de finalização e será presidida pelo
Secretário de Estado da Educação, ainda que o Senhor Ministro da Educação tenha
manifestado a sua vontade para que, sempre que possível, nelas participar, o que
muito agradou às organizações sindicais.
O Doutor João Costa afirmou que a abertura para o diálogo estará sempre presente,
salientando que mesmo para matérias em que a lei não impõe a negociação sindical,
as organizações serão chamadas a participar, pois são “fortemente crentes e convictos
da concertação social”. Tal foi reafirmado pelo seu SEE, que focou o objetivo de
desenvolver um trabalho profícuo, tendo sempre presente o diálogo com as
organizações sindicais, adiantando o agendamento para os dias 11 e 18 de maio de
reuniões que visam definir estratégias de combate à falta de professores em zonas
mais carenciadas, tais como Lisboa, Porto, Alentejo e Algarve, a implementar já no
terceiro período letivo do corrente ano escolar, e que permitirão o completamento de
horários com aulas de apoio e de recuperação, aos docentes contratados com horários
incompletos. De momento, foi já feita a suspensão temporária e excecional da
penalização da recusa ou não aceitação da colocação (art.º 18.º do diploma dos
concursos), permitindo que cerca de 5000 docentes possam ser colocados ainda no
presente ano letivo.
Para o próximo ano escolar, serão revistas matérias essenciais ao funcionamento das
escolas, tais como a autorização das renovações do contrato de trabalho a realizar-se
nas escolas, a revisão da mobilidade por doença (que apresenta elevado número, e
coloca muitos professores onde não são necessários), as habilitações para a docência
(sem retrocesso na qualidade científica e pedagógica, pois existirá acompanhamento
dos docentes que entrarem no sistema sem a profissionalização, por parte de
professores profissionalizados), o regresso ao modelo de estágio remunerado e à
profissionalização em serviço, realizando-se igualmente uma “reciclagem” a quem já
há muito tem a profissionalização, mas saiu da profissão, por falta de colocação.

A primeira prioridade do Governo continuará a ser o combate à desigualdade na
educação, sendo o objetivo mitigar o esforço dos alunos com mais dificuldades
económicas. Assim, o apoio social-escolar, o currículo, o Português Língua Não
Materna, o multilinguismo, a recuperação das aprendizagens, os apoios tutoriais, o
Plano 21/23, a modernização com a escola digital, a qualidade da rede de internet e do
Wi-Fi, os laboratórios digitais, as secretarias das escolas e a interoperacionalidade
entre os sistemas informáticos das escolas, o Plano de Recuperação e Resiliência, o
ensino profissional (com financiamento significativo e com tecnologia de ponta ao
dispor), serão alvo de intervenção.
Renovando as felicitações apresentadas à nova equipa ministerial, designadamente ao
Senhor Ministro da Educação, que bem conhece a área que agora tutela, e
disponibilizando-se a ASPL para um efetivo e muito necessário trabalho em nome da
educação, a sua Presidente, Dra. Maria de Fátima Ferreira, elencou as 11 prioridades
mais prementes que esta organização sindical considera serem constrangimentos a
superar urgentemente, contribuindo estes para que a falta de professores e a falta de
atratividade de candidatos à profissão docente deixem de constituir problemas graves
ao país.
Sobre o elevado número de baixas médicas, referido pelo Ministro da Educação, a
Presidente da ASPL salientou que se o número é elevado, como referiu o Sr. Ministro
na Sua intervenção, tal se deve, certamente, ao excesso de trabalho exigido aos
docentes, sem que tenham as adequadas condições para o realizarem, assim como às
elevadas situações de burnout (causadas pelo acentuado desgaste físico e psicológico
da profissão e das suas inadequadas condições de trabalho), que aliados à adiantada
idade da classe e à elevada idade com que se podem aposentar, sem penalizações,
provocam.
Contudo, a Presidente da ASPL disse que, de acordo com a realidade que conhece de
muitos dos seus associados, ao contrário, a sua maior preocupação está no facto de
saber que muitos professores, não obstante a sua frágil situação de saúde, que exigiria
baixa médica, de acordo com o aconselhamento dos médicos assistentes, se recusam
ou adiam fazê-lo para não deixarem os seus alunos sem aulas! E, do seu ponto de vista,
isto é muito preocupante, seja pela saúde e vida dos docentes em causa, seja pela
qualidade do ensino aos alunos. Esta é a situação que mais conhece e a preocupa, pois
considera que face às muito exigentes e desadequadas condições de trabalho nas
escolas, muitos docentes deviam poder estar de baixa médica e não o fazem para não
deixarem os seus alunos sem professor! Uma vez mais, os docentes colocam em
primeiro lugar o seu trabalho e os seus alunos, em detrimento da sua própria vida e da
sua saúde! E estas situações deviam merecer melhor atenção e cuidado por parte da
tutela!

Relativamente à necessidade urgente de rever as regras da Mobilidade por Doença,
apresentadas pelo Sr. Ministro da Educação, a ASPL participará, como sempre, do
trabalho que houver a fazer, mas manifesta preocupação, pois esta é a única forma de
muitos colegas gravemente doentes (abrangidos pelo despacho de 1989 sobre as
doenças incapacitantes) ou com cônjuge, descendentes ou ascendentes doentes
(também abrangidos pelo mesmo despacho), poderem aproximar-se das suas áreas
residenciais e de tratamento ou de acompanhamento médico, pelo que mais do que
restringir ou cercar esta forma de mobilidade, o melhor seria a fiscalização das
situações que levantam suspeitas ou que estão a causar maiores constrangimentos nas
escolas.
No final da reunião, a ASPL reiterou as suas felicitações ao novo ministro, salientando
que para além da honra de presidir à tutela de tão importante área, como a educação
e o ensino, o atual ministro deve ao mesmo tempo estar triste por se saber que os
“seus recursos humanos” se encontram em situação tão preocupante, tal como a ASPL
vem alertando há muito tempo, e hoje mesmo foi publicitado num jornal nacional que
“os docentes portugueses são os mais velhos e os mais mal pagos da OCDE”.
Esperemos que a abertura ao diálogo e à negociação anunciadas permitam
efetivamente superar esta tão triste situação!
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