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Senhor Presidente do Governo Regional, Excelência, 
 
Exmos. Senhores Presidentes dos Conselhos Executivos e demais representantes das escolas básicas e 
secundárias da Região Autónoma da Madeira, 
 
Exmos. Senhores Delegados Escolares e Diretores das Escolas de 1º Ciclo, 
 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Executivo da Escola Gonçalves Zarco, prof. Rui Caetano, ilustre 
anfitrião desta Sessão, 
 
Exmos. Senhores representantes dos Sindicatos de Professores, 
 
Caros Diretores Regionais e demais quadros da Secretaria Regional de Educação, 
 
Senhoras e senhores representantes da Comunicação Social, 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
 
As nossas primeiras palavras são de agradecimento. Ao prof. Rui Caetano, pelo entusiasmo com que 
aceitou o repto da organização desta Sessão de Abertura do Ano Letivo. E aos professores António 
Mendonça e Armando Morgado, pela disponibilidade com que aceitaram partilhar a experiência 
percorrida nas vossas escolas. Muito obrigado! 
 
Estamos nos momentos iniciais de um novo ano letivo. Mas antes que a ele nos refiramos, seja-nos 
permitido relançar um breve olhar sobre o ano letivo 2015/16. Do ponto de vista da Secretaria Regional 
de Educação, foi um bom ano para a Educação. 
 
Os indicadores disponíveis são ainda provisórios, mas indiciam o aumento do número de casos de 
sucesso e a redução dos casos de indisciplina. A seu tempo, com dados validados, poderemos falar da 
taxa de abandono precoce. Diríamos pois que, no que concerne ao rendimento dos alunos, teremos 
certamente a confirmação de resultados positivos. 
 
Esses resultados são consequência da interação de muitos fatores, entre os quais se destacam a 
competência e dedicação dos professores, os esforços dos encarregados de educação, e certamente 
também a vontade e empenho dos alunos. 
 
Não há, como todos sabemos, soluções mágicas em Educação. Mas essa conjugação entre a 
intervenção qualificada dos professores, o compromisso dos encarregados de educação e a motivação 
dos alunos é uma conjugação de sucesso que reduz constrangimentos, debela limitações e limita 
dificuldades.  
 
Obviamente, tal cenário só é plausível com o trabalho profícuo que as Direções e os Conselhos 
Executivos dedicam às suas Escolas, o mesmo é dizer à Educação, à Região e ao País. 
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Este é, certamente, o nosso trilho coletivo, em ordem a se poder afirmar, num futuro que nos julgará, 
que as políticas adotadas pela Secretaria e as missões assumidas pelas escolas deram o seu contributo 
para a melhoria global da sociedade madeirense e para o futuro da sua juventude. 
 
Sem perder de vista o muito que nos falta fazer, sem escamotear as insuficiências que possam persistir, 
sem cair na tentação de criar ilusões, a verdade é que estamos satisfeitos pela forma como decorreu o 
ano letivo 2015/16 e a todos agradecemos a construção dessa satisfação. 
 
Claro que este sentimento é alimentado também pelo falhanço estrondoso de certas previsões. Não 
pelas falhas em si mesmas, mas pelo que a sua não confirmação trouxe de bom para todos nós! 
 
Vejamos três exemplos! 
 
Quando tomámos posse, houve quem apostasse que em setembro de 2015 não haveria um único 
professor colocado! Mas a verdade é que o ano letivo passado iniciou-se dentro da normalidade.  
 
 
Quando anunciámos a reorganização da rede de estabelecimentos de 1º ciclo, através da fusão de 
núcleos escolares, garantiram que íamos fechar escolas, condenar as populações locais a mais 
abandono, etc. A realidade desmentiu tais atoardas! 
 
No processo de âmbito pedagógico das ‘Turmas +’, houve tanta gente a perorar sobre uma imaginada 
desgraça que aí vinha, acusando-nos de tudo e mais alguma coisa! Foram desmentidos pelos 
resultados, aliás hoje aqui partilhados. Onde estão aqueles que no Verão passado comentavam o que 
não conheciam e opinavam sobre as suas próprias especulações? 
 
Partilhamos ainda a satisfação de, ao longo do ano letivo, termos dado passos substanciais em matérias 
de largo alcance para o funcionamento do sistema educativo. 
 
As novas dinâmicas adotadas pela Inspeção Regional são um dos exemplos. Mas a fase avançada dos 
processos relativos à Avaliação de Desempenho Docente e à Avaliação das Escolas são outras duas 
referências positivas de realização. 
 
Chegámos agora ao início de um novo ano letivo. O que se pode antecipar com boa margem de 
segurança sobre o mesmo? 
 
Em primeiro lugar, que o processo de colocação dos professores decorreu de forma satisfatória, sendo 
possível afirmarmos que todas as escolas estão em condições de iniciar as suas atividades com 
normalidade, sobretudo porque os seus quadros de docência estão devidamente apetrechados. 
 
Neste particular, gostaríamos de sublinhar dois aspetos.  
 
O primeiro de reconhecimento de que não se revelou uma boa estratégia a conciliação com os pontos 
de vista dos principais sindicatos, que se opuseram à nossa proposta de criação de uma zona 
pedagógica única.  
 
Estamos em condições de informar que já em Outubro serão desenvolvidas as devidas iniciativas para 
que seja corrigida essa situação.  
 
Por outro lado, também estamos em condições de afiançar que o concurso do próximo ano letivo 
ocorrerá mais cedo, embora o processo de colocações se vá manter em período que permita conciliar 
essas colocações com as necessidades efetivas das escolas, isto é, após conclusão dos períodos de 
exames e de matrículas. 
 
Outra nota de destaque que aqui e agora queremos enfatizar prende-se com o facto de estarem criadas 
as condições regulamentares que permitirão um processo de substituição de professores de forma 
muito mais célere que no ano letivo anterior. Ganharão as escolas em termos de eficiência, ganharão 
os alunos em tempo real de aprendizagem! 
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Julgamos também ser oportuno, aqui e agora, realçar que as regras de relacionamento com as escolas 
estão mais claras, num quadro em que as suas respostas das surgiram mais condicentes com a legítima 
autonomia que gozam.  
 
Numa palavra, temos menos intervenção administrativa por via de informações que nem sempre foram 
claras e em tempo útil, e temos maior afirmação do nível de competência dos responsáveis pelas 
escolas. Permitam-nos o aparte: isto também é motivo de satisfação! 
 
O próximo ano letivo ficará ainda marcado pelo facto de se iniciar, à medida das possibilidades, a 
renovação do parque informático das escolas. 
 
Em jeito de nota merecedora de ênfase, deixem-nos sublinhar a entrada em funcionamento do Instituto 
para a Qualificação, estrutura que, estamos certos, inovará na gestão dos recursos da formação 
profissional, designadamente através da criação de sinergias positivas com as escolas, numa lógica de 
otimização dos meios disponíveis, de que é exemplo a experiência-piloto que esta escola desenvolverá 
neste ano letivo, com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. 
 
Todos sabemos que, apesar da legitimidade das nossas ambições, expetativas e até sonhos, os recursos 
de que a Região e o Estado dispõem são finitos e, na maior parte das vezes, apenas respondem a uma 
parte dos nossos melhores projetos. 
 
Todavia, tal circunstância não nos deve coibir a realizar tudo o que está ao nosso alcance, em ordem a 
se alcançar progressos significativos na educação, formação e qualificação em particular da nossa 
juventude, mas também de outros extratos etários da população. Essa é uma condição essencial para 
o nosso desenvolvimento! 
 
É neste quadro que lançamos um apelo muito grande aos encarregados de educação para que se 
envolvam de modo mais efetivo na vida escolar dos seus educandos! As escolas estão prontas para 
recebê-los, esclarecê-los e envolvê-los! 
 
Esse apelo é extensivo aos estudantes, sobretudo aos dos ciclos de ensino mais avançados. Está 
demonstrado que os resultados positivos são fruto de trabalho, de aproveitamento das oportunidades, 
de compromisso entre os sonhos de realização pessoal e os esforços necessários para alcançá-la! 
 
Por fim, falemos dos professores.  
 
A Região está profundamente reconhecida pelo trabalho competente, persistente, entusiástico e 
exemplar com que a generalidade dos docentes desenvolve a sua atividade.  
 
Mas precisamos de olhar para a realidade da classe docente com objetividade. A verdade é que temos 
uma classe profissional a quem têm sido colocadas limitações, a quem se exige cada vez mais, e a quem, 
com frequência se desvirtua a sua mais nobre função. 
 
É neste quadro de referência que se situa a necessidade de se encontrar solução para tais problemas, 
numa definição de política a nível nacional, que permita conciliar a experiência dos professores em final 
de carreira com a entrada no sistema de jovens professores que merecem uma oportunidade para 
exercer a profissão com que sonharam. E que, convenhamos, podem trazer mais-valias ao sistema 
educativo português. 
 
A Região está disponível para, em conjunto com as entidades competentes, iniciar um debate que 
permita encontrar alternativas concretas, as quais, sem prejuízo dos direitos dos que dedicaram a sua 
vida à profissão docente, permita a  renovação do quadro de professores das escolas portuguesas, onde 
as nossas se inserem. 
 
Também por essa via será possível contribuirmos para que a Educação cumpra o que dela se aguarda, 
na lógica de que a elevação do nível de formação dos jovens e da sociedade é uma condição 
estruturante para melhorarmos a Região e o País que somos!  
 
Disse, 
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Obrigado pela atenção que me dispensaram. 
 
 
Funchal, 13 de setembro de 2016 
 
Secretário Regional de Educação 
 
Jorge Carvalho 


