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FNE marca nova greve 
nacional para dia 8 
Federação contra professores do quadro "com casa às costas": obrigados 
a concorrer a sete áreas e sem saberem se horário será em várias escolas 
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Q LUTA CONTINUA PELA PROFISS 
SilldleatO 

dos  proiessorP7) 
da  Região Centr 

  

Cerca de três mil professores manifestaram-se em Coimbra. Adesão à greve rondou os 95%, estima a Fenprof 

Alexandra Inácio* 
alexandra.inacio@japt 

NEGOCIAÇÕES Mais uma 
greve no calendário: a Fede-
ração Nacional de Educação 
(FNE) vai convocar os pro-
fessores para uma paralisa-
ção nacional no dia 8 de fe-
vereiro. A FNE aderiu tam-
bém à manifestação de dia 
11, em Lisboa, e às greves 
distritais convocadas por 
outras oito organizações 
sindicais, incluindo a 
Fenprof, que terminam dia 
8, no Porto. 

Ontem, foi a vez de Coim-
bra parar. A adesão, estimou 
o lider da Fenprof, rondou 
os " 95% ", num protesto 
"nunca antes visto no dis-
trito". "Os professores es-
tão muito cansados daquilo 
que lhes estão a fazer há 
muito tempo. Agora, estão 
absolutamente disponíveis 
para lutarem pelos seus di-
reitos", frisou Mário No-
gueira, assegurando que a 
"onda de contestação" vai 
continuar a crescer. 

A FNE enviou ontem ao 
Ministério da Educação o  

parecer relativo às propos-
tas de alteração ao regime 
de concursos. Quase todas 
as medidas são contestadas. 

ACORDO MUITO LONGE 
A entrada nos quadros de 
10 500 contratados, por 
exemplo, é "apoiada", mas 
a FNE alerta que a exigên-
cia de horário completo 
pode afastar milhares de 

DEBATE 

docentes com mais anos de 
serviço e provocar ultra-
passagens. 

Os quadros de zona peda-
gógica (QZP) - áreas onde os 
professores são colocados -
podem passar de 10 para 63. 
Mas os docentes que não 
consigam vaga onde exer-
cem, têm obrigatoriamente 
de concorrer a mais seis 
QZP. O u s eja, frisa o vice-se-

  

c retário-geral, o "modelo de 
casa às costas" - que o pri-
meiro-ministro promete 
acabar - pouco vai mudar ou 
até pode piorar, se os docen-
tes do quadro com menos de 
12 horas letivas também ti-
verem de completar horário 
a dar aulas em diversos 
agrupamentos. Alguns, pela 
idade, têm 14 horas letivas, 
frisa Pedro Barreiros. 

"Não aceitamos transfor-
mar docentes em tarefeiros 
que se deslocam de escola 
em escola", lê-seno parecer. 

O líder da FNE, João Dias 
da Silva, no final da reunião, 
já havia classificado as pro-
postas de "poucochinho". 
Pedro Barreiros garante que 
a possibilidade de acordo 
está cada vez mais distante. 
O ministério esquece total-
mente a valorização da car-
reira, acusa. A FNE não ab-
dica de medidas como o fim 
das vagas para o S.a e 7.a es-
calões, a recuperação inte-
gral do tempo de serviço, 
atualização dos salários ou 
revisão do regime de apo-
sentações. • 
• com JOÃO noto CAMPOS 

Ministro volta hoje ao Parlamento 

Menos de uma semana depois, o ministro da Edu-
cação regressa ao Parlamento. Desta vez o debate é 
pedido pelo PCP. Na semana passada foi pelo Che-
ga. À Lusa, o deputado Alfredo Mala explica que o 
novo agendamento se deve a muitas explicações 
dadas por João Costa terem sido insuficientes. 
"Esperamos que nos dê resposta, que nos explique 
como é que se justifica que mais de 4o mil alunos 
tenham começado o segundo período sem profes-
sores a pelo menos uma disciplina, que medidas é 
que tem para responder ao problema da falta de 
professores e, sobretudo, à falta de atratividade 
que a carreira tem neste momento", defendeu. 


