
Notas a propOsito da discussilo ptiblica do ECD regional e do Regulamento

Movimento dos Professores e Educadores Precerios e Desempregados dos Acores

(MPEPDA)

Tendo em conta que a major preocupacao deste grupo de professores é a

diminuicdo de emprego docente na regiào, o que tern empurrado muitos docentes para o

desemprego, e a eternizacao da precariedade, por via da diminuic -ao drastica de vagas no

ano lectivo passado, que se manterd este ano, e que aumentará nos prOximos, com a

possibilidade de o concurso extern° passar a ser quadrienal, o MPEPDA não pode

deixar de alertar a Comissào a que preside para algumas questees concretas (do

regulamento e do ECD) que, a serem tidas em conta, e näo custando um centimo ao

orcamento anual da SREF, alterariam, para melhor, o papel dos professores que

leccionam na regiao, em particular os precarios e desempregados.

Em relacdo ao Regulamento do Concurso de Pessoal Docente da Educacão Pre-

escolar e Ensinos Basic() e Secundario, o MPEPDA considera que o facto de o

concurso para ingresso nos quadros passar a ser quadrienal, é uma garantia de

precariedade e instabilidade dos professores, que prejudicath os docentes, os

alunos e o prOprio sistema educativo regional, e que levard tambem a uma maior

intennitencia na vida profissional, familiar e, evidentemente, pessoal dos docentes.

Ainda em relacao ao Regulamento, e tendo em conta que muitos professores ha

que, consoante as suas preferencias, ora concorrem para o continente, ora para a regido,

e de forma a termos urn concurso mais transparente que privilegie quem, de facto, se

mantem na regiao a leccionar de forma continua, julgamos ser necessario um acrescento

as prioridades. Assim, em relacâo a alinea a) do minter° 6), artigo 9), seria bendfico,

corn vista a uma maior estabilidade dos professores contratados, que a redaccan

passasse a incluir "ou ter prestado pelo menos tres anos de servico docente, sendo um

dos quais nos Oltimos dois". Desta forma, evitariamos os candidatos "para-quedistas" e

näo prejudicariamos os docentes que se mantem ininterruptamente na região.

No que ao ECD regional diz respeito, são verias as alteraceies que julgamos

necessarias. Em relacdo aos grupos de recrutamento (GR) da Educacao Especial, e

depois de a regido ter sido pioneira nesta materia, conferindo urn direito de

aprendizagem que ate entdo era mitigado aos alunos com NEE, o MPEPDA julga



oportuno que, nesta revisdo, seja levada a cabo tambem a revisào dos grupos de

recrutamento (120 e 700), de forma a adapta-los as problematicas inerentes aos

discentes, e nab, como agora acontece, par niveis de ensino. Se é certo que uma

Especializacao/P6s-graduacao em Educacao Especial (independentemente do dominio)

confere habilitacao ao docente para trabalhar com alunos que tenham determinada

problemdtica, é igualmente verdade que o deveria poder fazer independentemente do

nivel de ensino.

Nab faz mais sentido manter os professores da Educacao Especial agrilhoados

no arquipelago (indo-se desta forma contra a intercomunicabilidade docente em todo o

pals, independentemente da regiao), apenas porque o poder legislativo regional nab foi

ainda capaz de alterar as grupos de recrutamento da EE. Assim, e a imagem do que

acontece no continente e na RA da Madeira, os GR deveriam contemplar

problemiticas (no continente, por mero exemplo, estão divididos em 910- Dominio

Cognitivo e Motor, problemas Emocionais e de Personalidade, Intervencão

Precoce na InfAlicia; 920- Dominio da Surdez e problemas de Comunicacão,

Linguagem ou Fala; 930- Dominio da Cegueira ou baixa visão) e nä° niveis de

ensino, como se mantem no arquipelago (120-pre e L'ciclo; 700- 2.°, 3.'ciclos e

secundArio). Esta situacdo tern vindo a prejudicar muitos docentes (do quadro) que,

concorrendo para o continente, se veem obrigados a concorrer para mudanca de grupo,

ocupando uma prioridade (a 4?), que os atira para o fundo da lista de graduaeao.

Julgamos, igualmente, que esta na hora se serem uniformizados os hordrios da

EE Niko faz sentido que um docente do 700 trabalhe 22 horas semanais, enquanto

um professor que tirou a mesma formacäo, por estar corn alunos do pre e L'ciclo

(120) se veja obrigado a ter uma carga horfiria de 25 horas semanais. Era uma boa

altura para, depois do fim da possibilidade dos docentes da prd e do 1.*ciclo se

reformarem mais cedo, lhes ser dada igualdade de tratamento, em relacao aos colegas

dos restantes ciclos e secundario, visto que aqueles nao tem reducao de hothrio, como as

restantes.

Por fun, e nab menos importante, a questa.° dos Incentivos a Estabilidade

Docente. Cam o fim do subsidio de insularidade atribuido aos professores no ano de

1999, e com o congelamento dos incentivos presentes no ECD (artigo 90 e seguintes), a

obrigatoriedade de permanencia de pelo menos tr8s anos na mesma unidade organica

por pane dos docentes que concorriam ao Externo, nab tern sido, Of si so, factor de

estabilidade, pois as docentes, por via da afectacao, mas tambem de requisicOes,



destacamento ou mesmo exoneracdo, não tern permitido a regido a manutencão de um

quadro docente estavel, como se pretendia, nomeadamente em algumas ilhas dos

Grupos Central e Ocidental. E muito menos concorreu o DLR 4/2010/A! Para isto,

muito contribuiu a falta de incentivos, em particular nas ilhas mais pequenas, com mais

fracos meios de comunicaedo, e onde o isolamento é mais sentido. Assim, o MPEPDA

continua a considerar pertinente a introducão, no ECD regional, de um artigo que

contemple a possibilidade de os docentes contratados (jit que aro sho abertas vagas

de quadro) verem majorado urn valor percentual em relacho ao salärio (propomos

5%) de maneira a que, ainda que de forma preciria, os docentes contratados se

sintam aliciados a manter-se na mesma ilha, em particular as Flores e o Corvo,

Graciosa, Sao Jorge e Pico. Se é verdade que hoje, em termos de oferta e procura, são

muitos os professores disponiveis para trabalhar em qualquer lugar do arquipelago, a

verdade é que num futuro prOximo poderemos, como acontece no Reino Unido, precisar

de professores e eles ndo estarem disponiveis.

Ponta Delgada, 12 de Fevereiro, 2012

Pelo MPEPDA

Fernando Marta
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