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Mensagem aos professores por ocasião do Dia do Professor

A comemoração do Dia do Professor, que venera o ilustre Mestre de várias
gerações de estudantes, Dr. Baltazar Lopes da Silva, constitui sempre
momento oportuno para saudar, com amizade, e homenagear, com justeza,
os milhares de professores das ilhas que, em condições as mais diversas,
mas, de um modo geral, não isentas de dificuldades, abraçam, com
profissionalismo, dedicação e entusiasmo, a nobre causa da educação,
cientes do seu papel na preparação das novas gerações para o
desenvolvimento humano e o progresso sustentável do País.

Neste ano, o Dia do Professor é assinalado num contexto muito difícil, em
virtude das implicações da pandemia do Covid19 na vida pessoal, familiar,
profissional e social dos cabo-verdianos, tal como acontece pelo mundo
fora.

Confinados aos seus lares, em virtude das medidas de isolamento
decretadas pelo Estado, os professores são chamados a fazer face aos novos
desafios da educação, que passam por obter respostas inovadoras e
ambiciosas aos problemas com que se defrontam as sociedades nos tempos
atuais
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Importa que tais respostas sejam obtidas não apenas no campo político,
mas no quadro de um consenso alargado, com o envolvimento dos diversos
segmentos da sociedade, de entre os quais os professores.

Com efeito, e tal como revelam numerosas pesquisas no campo da
educação, se as políticas educativas podem falhar mesmo quando baseadas
em premissas teóricas comprovadas em outras latitudes, nenhuma política
educativa foi bem-sucedida sem a contribuição decisiva do pessoal
docente, que é o garante da boa e cabal implementação dessas políticas.

A esta ilação acresce outro ensinamento pateteado por pesquisas
educacionais: se é correto o entendimento de que não pode haver sociedade
desenvolvida sem recursos humanos qualificados, também é inquestionável
que não é possível edificar um sistema educativo e formativo moderno e
eficaz sem um corpo docente capacitado, motivado e dedicado à nobre
causa da educação.

Em quase todos os países, e tal como acontece em Cabo Verde, os sistemas
educativos encontram-se em processos de reforma e modernização. E não
poderia ser de outro modo, posto que, num mundo globalizado e
caracterizado por rápidas mutações nas esferas económica e social, da
ciência e da tecnologia, a capacidade de adaptação dos modelos de
educação e ensino aos novos contextos, nacionais e internacionais,
apresenta-se como exigência inelutável.
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Combinando a sua condição de representante e defensor dos legítimos
interesses dos professores com o seu estatuto de parceiro social, o SINDEP
defende um novo paradigma de concepção e gestão da educação em Cabo
Verde, assente na revalorização do papel dos professores e das respetivas
organizações representativas.

Com efeito, é convicção do SINDEP que, com um maior envolvimento dos
docentes nos processos decisórios, maior celeridade na satisfação dos seus
legítimos direitos profissionais e uma aposta mais consequente na formação
em exercício, estarão reforçadas as condições objetivas e subjetivas para a
excelência do desempenho docente e, em consequência, para o salto
qualitativo que o sistema educativo, imperiosamente, tem de dar, de modo
a corresponder, de forma mais efetiva, às exigência e demandas de
desenvolvimento do pais.

O SINDEP não podia deixar de passar o Dia do Professor Cabo-verdiano
sem uma palavra de solidariedade com os professores que têm vindo a ser
injustiçados na sua vida profissional, devido a uma gestão de pessoal
injusta, ilegal e insensível por parte do Ministério da Educação.
Destacamos as seguintes situações para as quais o Sindicato tem chamado a
atenção do ME, em busca de soluções:
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- Dezenas de docentes do ensino básico e secundário, outrora habilitados
com cursos médios ou não conferentes de licenciatura, adquiriram o grau
de licenciatura, sem que tenham transitado imediatamente para as
categorias a que têm direito nos temos do Estatuto da Carreira Docente, e
largas dezenas de professores aguardam a regularização de direitos
adquiridos (como progressões e subsídios por não redução da carga
horária). A este respeito, cabe assinalar que os casos que vão sendo
“resolvidos” não o têm sido de forma satisfatória e legal, posto que os
respetivos despachos têm sido proferidos sem efeitos retroativos à data de
aquisição dos direitos em causa. O SINDEP apela, uma vez mais, ao ME
no sentido de resolver, definitivamente, estas pendências, dando
cumprimento a reiteradas promessas, insuficientemente cumpridas, e ao
disposto na lei.

- Dezenas de professores do ensino básico, habilitados com cursos de
licenciatura no ramo do ensino, têm vindo a ser providos por contrato a
termo, válidos até 31 de julho do ano escolar, e submetidos, anualmente, a
novos concursos de recrutamento, nos mesmos moldes, sempre sem direito
a férias. Esta situação, além de ilegal e arbitrária, configura um vínculo
laboral precário que não se justifica, além de acarretar outros efeitos
nefastos, quer para os docentes, que não não conseguem, deste modo, fazer
prova de rendimentos certos, para efeitos diversos, nomeadamente para a
obtenção de crédito bancário, quer para o próprio Estado, que despende
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desnecessariamente recursos para a organização anual dos mesmos tipos de
recursos.
O SINDEP acompanha e apoia estes docentes nas suas justas
reivindicações, nomeadamente:
i.

Que os seus contratos de trabalho a termo sejam imediatamente
alterados, com urgência, em termos que permitam a sua renovação
tácita no final do corrente ano letivo, salvo denúncia por qualquer
das partes, com os fundamentos previstos na lei;

ii.

Que o tempo de serviço prestado nos últimos anos letivos por esses
docentes seja considerado como período de prova bastante para
efeitos de nomeação na carreira, a qual propomos que ocorra com
efeitos a partir do próximo ano letivo;

iii.

Que aos docentes acima referidos sejam pagas as remunerações
correspondentes às férias vencidas durante a execução dos
respetivos contratos

Por último, o SINDEP reitera o seu compromisso de continuar a manter-se
firme na luta por em prol da causa da educação e da defesa dos legítimos
interesses dos docentes, enquanto servidores desta nobre causa, postura que
é, no entanto, compatível com a assunção, de forma responsável, da sua
condição de parceiro do Ministério da Educação na promoção da qualidade
da educação.

