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O CONGRESSO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
DEBATE PROPOSTAS DE LUTA IMEDIATA

NO SE PODEM DESPERDIÇAR
RECURSOS,ENERGIAS E BOAS-VONTADES

QUANDO SE TRATA DA EDUCAÇÃO DE UM PAÍS



REGISTOS DO NOSSO CONGRESSO
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OS NOSSOS CONVIDADOS INTERNACIONAIS

Jean-Píerre Valentin, responsável pelas relações internacionais da FÉDÉRATION DE

L'EDUCATION NATIONALE - FRANÇA

Roger Liesenborghs - Sindicato dos Professores da Bélgica

Ada Adler - Israel Teachers Union

Fernando Ãrroyo - Federacion de Trabaj adores de Ia Ensenanza

Luís Martinez Lagos e Regina Gómez - Euskadi Irabaskuntza Federabundea

COMISSÕES DE REDACÇÃO DOS DOCUMENTOS FINAIS

Estatuto - Coordenador : Carlos Alberto Guimarães (STAAE Norte)

- Maria Sameiro Duarte (SINDLEP)
-Carlos Costa (SPZC)

- Salvador dos Santos Mira (SDPSul)

-Abílio Dias (SPCL)

PlanO de Actividades - Coordenador : Jorge Santos (SPZC)
- Emanuel Carvalho (SDPAçores)

- Maria Armanda Monteiro (SINDLEP)

- Emcrenciana Cardoso (STAAESul)
- Josefa Zurzica (SDPSul)

T. PedagÓgÍCO - Coordenador : Miguel Silva (SDPAçores)

- Ana Paula Nunes (SDPGL)
- António A. Guedes da Silva (SPZN)

- Domingos Bento (SDPSul)
- Jaime Freitas (SDPMadcira)

ReSOluÇÕeS - Coordenador : Helena Pires (SDPGL)

- Ana Manuel Mira (SDPSul)

- Angelina Chada (SDPMadeira)
- Joaquim Rodrigues (SINDLEP)
- Gabriel Constantino (SPZC)

- Coordenador : João Dias da Silva (SPZN)
- Heiena Pires (SDPGL)

- Miguel Silva (SDPAçores)
- Jorge Santos (SPZC)
- Carlos Alberto Guimarães (STAAE Noite)

Conclusões



APROVADOS OS NOVOS ESTATUTOS DA FNE

£,«/• possibilidade de podermos passar a integrar,
_ Q enquanto Federação, estruturas como a UGT

* ou a Internacional da Educação.
Quanto àprimeira, não é demais sublinhar

a sua capital importância na consolidação do
sindicalismo democrático em Portugal,
merecendo portanto todos os esforços dos
Sindicatos que se inserem na mesma linha, no
sentido de obterem o reforço do seu prestígio,
da sua representatividade e portanto do seu
papel interventor enquanto parceiro social.

A discussão e votação das propostas de
alteração aos Estatutos da FNE constituíram
um dos momentos mais importantes dajornada
de ontem.

As alterações agora aprovadas, para além
de proporcionarem uma melhoria técnica na
apresentação formal dos Estatutos, vêm
aprofundar ainda mais os traços democráticos
que caracterizam a nossa Federação. Com
efeito, para além de se abrir o número de
elementos que passam a constituir os novos
órgãos (Conselho Geral e Secretariado
Executivo) atribui-se ao órgão máximo de
decisão entre congressos - o conselho gerai - a
capacidade para autonomamente analisar
propostas. Até agora, este órgão só podia
deliberar mediante propostas previamente
apresentadas peio Secretariado Nacional.
Agora, o Conselho Geral ganha uma maior
independênciarelativamente aos órgãos eleitos,
estando apenas submetido, para efeitos de
decisão, às linhas programáticas enunciadas
pelo Congresso. Trata-se, como é óbvio, de um
importante reforço para a nossa vivência
democrática.

Por outro lado, a decisão ontem tomada
de permitir que a FNE possa integrar
organismos de âmbito mais vasto, vem abrir a

Quanto à segunda, não se pode deixar de
referir que, num momento em que as políticas
gerais e sectoriais são definidas a nível global

e tendo em linha de conta as relações que se
estabelecem entre todos os países do mundo,
não faz sentido qualquer tentativa de restringir
ao âmbito nacional a intervenção de uma
estrutura sindical com a dimensão política da
nossa e por outro lado representa a vontade
inequívoca de participar nos grandes fóruns
internacionais onde se debatem as perspectivas
mais inovadoras para a humanidade.

Os novos Estatutos da FNE vão assim
contribuir para o reforço do seu papel a nível
nacional e internacional.
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LISTA DE CANDIDATOS A0|

FNE PA]

SECRETARIADO EXECUTIVO
MEMBROS EFECTIVOS

Secretária-Geral - Maria Manuela Nogueira Pinto Teixeira (SPZN)
Vice-Secretário-Geral - José Ricardo Nunes Coelho (SPZC)

Vice-Secretário-Geral - Luís Gil de Sousa Melo (SPZN)

Secretários Nacionais Executivos:
Alberto Fernando Machado (STAAENorte)
Carlos Alberto Guimarães (STAAENorte)
Carlos Vargas Melo (SDPAçores)
Eugênio Duarte Coelho da Silva (SPZC)
Feliciano Veiga (SDPGL)
Horácio Martins da Silva Pires (SINDLEP)
Horácio São Bento Graça (STAAECentro)
João José Duarte Godinho Vaz (SDPSul)
Joaquim João Dias da Silva (SPZN)
Jorge Gomes dos Santos (SPZC)
Manuel Alte da Veiga (SPZN)
Manuel Cássio (STAAESul)
Manuel José Santos Frade (SPZC)
Maria da Conceição Alves Pinto (SDPGL)
Maria do Carmo Homem Costa Almeida (SDPMadeira)
Maria Natércia Cardeano de Freitas Bessa Vieira Pedrosa (SPZN)
Maria Paula Almeida Borges (SPZN)
Rita Manso Fernandes (SDPSul)

MEMBROS SUPLENTES

Ana Paula Nunes (SDPGL)
Emerenciana Alice Lopes Cardoso (STAAESul)
Fernando Rodrigues Louro (SINDLEP)
Filomena Maria Lopes Ramos (STAAESul)
José Fernando Carneiro (SPZN)
Josefa Ferroso Lopes Zurzica (SDPSul)
Manuel Vaz Fonseca (STAAENorte)
Maria da Conceição Cerqueira (SPZN)
Maria Helena Pires ((SDPGL)
Vítor Matias (SPZC)
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CORPOS GERENTES DA

1995/98

MESA DO CONGRESSO E DO CONSELHO GERAL

MEMBROS EFECTIVOS

Presidente - António Manuel da Costa Rodrigues Teotónio (SPZC)
Vice-Presidente - Manuel António Gouveia (SDPGL)
Vice-Presidente - Georgete Trindade Coelho (SDPSul)
1° Secretário - Maria Arminda Bragança (SPZN)
2° Secretário - José Alberto Correia (STAAENorte)
3° Secretário - Alberto Teixeira da Conceição (SINDLEP)
4° Secretário - José Maria Carvalho Dias (SDPMadeira)

MEMBROS SUPLENTES

1° Suplente - Segismundo Martins (SDPAçores)
2° Suplente - Elza Maria Moreira Oliveira Agostinho (STAAESul)
3° Suplente - Maria Natália Lemos Santos (SPCom. Lusíadas)
4° Suplente - Manuel Baptista Rodrigues (STAAECentro)

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO

POR SECTORES DE ENSINO E CATEGORIA PROFISSIONAL

Membros Efectivos

Professores do 1° ciclo - 6

Prof. dos 2° e 3° ciclos e do ensino secundário - 7

Professores do Ensino Superior - 3

Professores do Ensino Particular - l

Técnicos Administrativos e Auxiliares de Acção Educativa - 4



OS DESAFIOS QUE SE LÊVANTAM AOS SI
IMPORTANTES INVESTIMENT

Conforme estava previsto,
realizou-se durante a tarde de ontem
o painel subordinado ao tema "Que
educação para o século XXI?".
Estiveram presentes o ex-Ministro da
Educação, Prof. Veiga Simão, o
Presidente do Conselho Nacional de
Educação, Prof. Marcai Grilo, o
Presidente da CIP; Dr. Ferraz da
Costa, e o Secretário-Geral da UGT,
Eng. João Proença, para além de
Conceição Alves Pinto - Presidente
do ÍSET - e Manuela Teixeira, que
moderou o debate. Embora
convidado, não pôde estar presente o
ex-Ministro da Educação Prof. Victor
Crespo, o qual, no entanto, fez chegar
à organização a sua comunicação -
que foi lida pela Secretária-Geral da
ENE.

Com o auditório praticamente cheio,
o debate teve pontos altos no momento
particularmente difícil para a educação,
tendo sido sublinhada por quase todos os
intervenientes a necessidade de uma forte
aposta do Estado no investimento na
Educação, como o meio de garantir
respostas de qualidade para os desafios do
século que se avizinha.

Na sua comunicação. Veiga Simão
defendeu a aplicação e o reforço do binómio
formação e educação: "A resposta mais
criativa aos actuais desafios sociais e

económicos e aquela que oferece, ao
emprego, possibilidades de soluções
aceitáveis no futuro, está dependente de
um tratamento integrado deste binómio.
Para além do desenvolkvimento individual
e do culto dos valores da cidadania, a visão
simultânea deste binómio proporciona
formas de actuação que minimizam a crise
do emprego, reduzem a exclusão social e a
marginalidade e permitem a humanização
da sociedade face às mutações
tecnológicas."

Mais adiante, o antigo governante diria
que educação e formação são as bases de
políticas concretas, razão pela qual defendeu
a obrigatoriedade da criação de um 10° ano
de formação profissional para todos os
cidadãos, procurando rentabilizar as
estruturas existentes em diversos
departamentos do Estado.

Poi;seu lado, Ferraz da Costa realçou
a importância crescente da reforma
educativa, salientando não ter ''qualquer
dúvida de que a importância que hoje se
atribui à educação vai aumentar
espectacularmente o nível educacional e de
qualificações dos países onde as reformas
foram conduzidas com base em
diagnósticos sérios da situação existente e
com objectivos realistas, mas muito
ambiciosos."

Mais adiante, o Presidente da CIP
observou que "se o objectivo da reforma
nos anos 60 era a Universidade, hoje é a
escola profissional que está na mira dos
reformadores", acrescentando ainda que,



STEMAS EDUCATIVOS DE HOJE EXIGEM
OS DO ESTADO NA EDUCAÇÃO

consciente da polémica que uma tal posição
encerra, os Governos deviam começar a
reduzir os auxílios aos alunos universitários,
apostando isso sim nas escolas situadas em
zonas mais deprimidas.

A mensagem de Victor Crespo
salientava que um dos pontos mais débeis
no actuai desenvolvimento e reestruturação
do Sistema Educativo diz respeito às
componentes de formação profissional,
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tanto a nível secundário como superior. "E
preciso que se afirme com clareza que a
formação profissional não cria empregos.
Quem os cria são as empresas e as
actividades económicas e sociais."

O ex-ministro da Educação salientava,
ainda, no texto lido aos Congressistas que
"Existe entre nós um certo divórcio entre a
escola e o mundo da vida activa,
designadamente, o empresarial, com culpas
repartidas que importa ultrapassar com
benefícios recíprocos."

Finalmente, Victor Crespo assinalava
a necessidade de "quebrar definitivamente
as barreiras ainda existentes . Para tal, é
necessária uma maior interacção escola-
empresa, caminho onde há muito por
percorrer."

O Prof. Marcai Grilo começou por
reflectir sobre o sentido da crise de que
tanto se fala, considerando tornar-se urgente
"preparar e negociar um acordo global que
viabilize entre os principais protagonistas
do processo educativo uma estratégia para
o sector. Esta será, do meu ponto de vista,
a única forma de se restabelecer uma certa

esperança e uma maior motivação dos
protagonistas - professores, pais e
estudantes."

Falando depois sobre a qualidade do
ensino, o Presidente do CNE defendeu a
adopção de três lemas: "a) Educar para
pensar; b) Formar para competir; c) Encarar
os novos desafios com novas soluções."

A concluir. Marcai Grilo salientou
que "A Educação é demasiado importante
para se afirmar como uma questão de um
ministério e de professores. Trata-se de um
problema que nos diz respeito a todos, isto
é, a escola é mais importante que o próprio
sistema."

Na sua intervenção, João Proença,
Secretário-Geral da UGT, procurou
sensibilizar o Presidente da CIP para a
necessidade cada vez maior de investir no
binómio escola-empresa. O sindicalista
diria da sua convicção de que, com esta
aposta, será mais fácil aos jovens saídos
das nossas universidades encontrarem
colocação no mercado de trabalho. Neste
sentido, a articulação da acção desenvolvida
pelas escolas com disponibilidades nas
empresas para a realização de estágios
constituiria um passo significativo para
contrariar a tendência para o desemprego
crescente.

Este painel constituiu um importante
momento de reflexão, sendo de salientar o
debate que se seguiu às intervenções dos
convidados, com inúmeras perguntas
pertinentes.



Adenda ao Ponto III da Proposta de
Plano de Acção Sindical para 1995/1998

Após aprovação das alterações propostas ao estatuto da FNE, nomeadamente no
que se refere à eliminação do ponto 2 do art° 9°, e de acordo com o ponto 12° do
Regulamento do IV Congresso, o Secretariado Nacional propõe a integração da
seguinte adenda no final do ponto III - Articulação da acção entre a FNE e os
Sindicatos membros com outras Organizações Nacionais e Internacionais - da
Proposta de Plano de Acção Sindical para 1995/1998:

A FNE, no seu IV Congresso, decide solicitar desde já a adesão à União
Geral de Trabalhadores (UGT) e iniciar, em articulação com os seus sindicatos
membros, no mais breve espaço de tempo, as estratégias necessárias para a
concretização dos processos de adesão à Internacional da Educação (IE) e ao
Comité Sindical Europeu da Educação (CSEE).

A FNE PERDE UM AMIGO E O MUNDO SINDICAL
INTERNACIONAL UMA GRANDE FIGURA

Na véspera do início do Congresso, foi a

FNE surpreendida com a notícia da morte do

Presidente do Sindicato dos Professores de

Israel (ITU), SHALOM LEVIN, vítima de

crise cardíaca.

SHALOM LEVIN - que teve um papel

muito significativo no desenvolvimento do

sindicalismo e da educação antes e depois do

estabelecimento da nação judaica em 1948 -,

era bem conhecido de todos nós. Sempre

pudemos contar com a sua solidariedade amiga

e a do seu sindicato nas horas em que necessitamos

do apoio internacional.

SHALOM LEVIN - lutador indómito -

sempre se bateu pela promoção dos direitos

humanos e pelo reconhecimento da dignidade

humana como factor central do processo educativo.

A FNE, no momento em que o lutador

travou a sua última batalha, não pode deixar de

expressar o seu pesar à família, ao Sindicato de

Professores de Israel e a todos os professores do

seu país, que se vêem mais pobres.


