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ME recusa efectiva revisão do ECD e apenas quer consolidar
aspectos mais negativos
A FENPROF reuniu esta quinta-feira, dia 16 de Abril, no Ministério da Educação, em Lisboa, no âmbito do designado
processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD) que, afinal, se assume como uma fraude. Uma fraude
porque, na verdade, não se trata de um processo de revisão, mas de ajustamento e aperfeiçoamento do que de pior
existe no ECD imposto pelo Ministério da Educação em 2007.
De facto, tanto o documento enviado pelo ME à FENPROF, como a postura dos responsáveis ministeriais nesta
reunião, confirmam que não está em cima da mesa a possibilidade de satisfazer qualquer das principais exigências
colocadas pelos professores e educadores em duas manifestações que contaram com mais de 100.000 participantes, em
duas greves que tiveram níveis de adesão acima dos 90% e em dois abaixo-assinados que foram subscritos por mais de 70.000
docentes.
Exigências que vão no sentido de eliminar a injusta e perversa divisão da carreira em categorias hierarquizadas, de revogar
mecanismos administrativos como as vagas para acesso aos escalões de topo da carreira e as quotas da avaliação ou, ainda, a
espúria prova de ingresso que o ME impôs para ingresso na profissão docente.
Em relação à avaliação de desempenho, apesar dos compromissos assumidos, o ME continua sem apresentar qualquer proposta
concreta e a adiar a eventual substituição do modelo imposto, relativamente ao qual, no entanto, se percebe que também não
pretende mais do que introduzir ligeiros ajustamentos. Adiar é, ainda, a postura assumida pelo ME em relação a alguns aspectos
mais contestados pelos professores, remetendo para o próximo governo a sua concretização, mas condicionando, desde já, as
regras. Já se sabia que seria assim com a prova de ingresso na profissão, soube-se, agora, que será assim com a realização do
próximo concurso para acesso a professor-titular.
Face a esta situação, em que o Ministério da Educação continua a considerar que tem o direito de impor as suas soluções para a
carreira docente, aos professores e educadores mais não resta do que exercer o seu direito de lutar que, no caso em apreço, se
assume como um dever cívico e uma obrigação ética e profissional!
Nesse sentido, a partir do próximo dia 20 de Abril, a FENPROF, integrada no âmbito da Plataforma Sindical, empenhar-se-á na
Semana de Consulta dos Professores em que, entre outros aspectos, será debatida a proposta apresentada pelo ME, que foi
discutida na reunião hoje realizada, bem como as formas de luta a adoptar pelos professores e educadores neste 3.º período
lectivo.
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