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Fuga de informação
de há um ano não alterou
regras de segurança
nos exames nacionais

A época de
exames abre
hoje com
Filosofia; o de
Português,
ornais
concorrido de
todos, chega
já amanhã



Inspecção ordenada pelo ministério ainda não foi concluída. lave diz que incidente
com a prova de Português não põe em causa procedimentos habituais. Temporada
de exames nacionais arranca hoje em clima de guerra entre Governo e sindicatos

Samuel Silva

Um

ano após a fuga de in-
formação sobre o conteú-
do do exame nacional de

Português do 12.° ano, não
houve mudanças nas regras
de confidencialidade das

provas. A inspecção ordenada pelo
Ministério da Educação (ME) ainda
não está terminada. O Instituto de

Avaliação Educativa (lave), o orga-
nismo responsável pela elaboração
dos exames, também não mexeu nos

procedimentos aplicados aos seus
funcionários e às entidades externas

que têm acesso aos enunciados.
Em Dezembro, o ME anunciou que

tinha sido instaurado "um processo
de inquérito para apurar se os pro-
cedimentos existentes" no lave esta-
vam a ser devidamente seguidos. Seis

meses depois dessa informação e um
ano volvido desde o exame de Portu-

guês do ano lectivo de 2016/17, esse

inquérito ainda "não está concluído",
informa ao PÚBLICO fonte do gabi-
nete do ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, sem avançar um

prazo para o fim do processo.
Sem qualquer ordem do Governo

para efectuar alterações nas suas
normas de confidencialidade, o lave
também não vai fazer mudanças aos

seus procedimentos por sua iniciati-
va. "O episódio observado em 2017,

pelo que se conhece, não pode ser
relacionado com qualquer falha de

segurança do lave", defende o pre-
sidente daquele organismo público,
Hélder Sousa.

A nova época de exames nacionais
arranca hoje, num clima marcado
pela crispação entre Ministério da

Educação e sindicatos. Em cima da

mesa, a polémica da recuperação da

contagem do tempo de serviço dos

professores que esteve congelado. A

greve às reuniões de avaliação que
tem marcado os últimos dias, con-
vocada pelo novíssimo Sindicato de
Todos os Professores, e a que agora
se inicia também às avaliações, pela
mão de estruturas como a FNE e a

Fenprof, não deverão, contudo, afec-

tar os alunos que prestam provas. Da

fuga de informação do ano passado
jã poucos falarão.

"Malta, falei com uma amiga'
Foi nas vésperas de prova de Portu-
guês de 2017 que uma mensagem
de voz circulou através da aplicação
de telemóvel WhatsApp: "Ó malta,
falei com uma amiga minha cuja ex-

plicadora é presidente do sindicato
de professores (...) e diz que ela pre-
cisa mesmo, mesmo, mesmo e só de
estudar Alberto Caeiro e contos e po-
esia do século XX (...). E pediu para
ela treinar também uma composição
sobre a importância da memória."

Os conselhos da suposta aluna re-
velaram-se acertados. Aquele heteró-
nimo de Fernando Pessoa foi o autor
em foco no exame e o tema da com-
posição pedida aos alunos também
coincidiu. A responsável pela fuga de

informação terá sido a então presi-
dente da Associação de Professores
de Português (APP), Edviges Ferrei-
ra, que foi, já em Maio, constituída

arguida. O Ministério Público (MP)
acusa-a de dois crimes. A associação
tem a responsabilidade de fazer uma
auditoria da prova e, por isso, tem
acesso prévio à mesma.

Desde 1997, ano da criação do Gave
- o organismo que antecedeu o lave
na tarefa de elaborar e classificar os

exames nacionais -, os mecanismos
de garantia de segurança e confiden-
cialidade das provas nacionais têm
sido "regularmente revistos, actua-
lizados e adaptados", garante Hélder
Sousa. As mudanças mais recentes
tentaram responder, por exemplo,
ao uso generalizado de telemóveis
e ao acesso cada vez mais fácil à In-
ternet, com o potencial de difusão de

informação dessas tecnologias.
As regras "têm-se mostrado ple-

namente eficazes, já que em 20 anos

preveniram qualquer fuga de infor-

mação", sublinha Hélder Sousa. Es-

tes procedimentos de segurança e
as normas que cada colaborador no
processo de realização dos exames

nacionais é obrigado a cumprir cons-
tam de um manual divulgado a todos
os que contactam com os enunciados
das provas.

"Para mim, faz sentido que não se

façam alterações", defende a presi-
dente da Associação de Professores
de Matemática, Lurdes Figueiral. O
sistema de segurança usado pelo lave
"faz sentido" e tem sido "fiável", con-
sidera. "Não há é nenhum sistema
totalmente resistente a acidentes",
adverte.

Outros especialistas contactados

pelo PÚBLICO concordam com esta
ideia. "Estando envolvidas pessoas,
há sempre o factor humano que é

impossível de controlar totalmente",
defende João Paulo Leal, professor
da Universidade de Lisboa que, até
ao ano passado, presidiu ao conselho
científico do lave.

"Os procedimentos que existem
são suficientemente cuidados",
acrescenta, lembrando que nunca
antes tinha havido qualquer fuga de

informação sobre o conteúdo dos

exames. As regras seguidas pelo la-
ve são "suficientemente robustas",
concorda também Filomena Viegas,
presidente da APP.

Para Fernando Diogo, professor da
Escola Superior de Educação do Por-

to, que trabalhou na Direcção-Geral
do Ensino Básico e Secundário (que
antecedeu o Gave), a questão "não
está nas normas". "Não precisamos
de mais normas, precisamos é de

cumpri-las", defende, afirmando que
um sistema como o que está monta-
do só falha por "falta de zelo profis-
sional" ou "falta de ética pessoal".

A revisão da prova é feita em am-
biente controlado, sujeito a vigilância
permanente, sem acesso à Internet e

sem a possibilidade de serem feitos

quaisquer registos escritos, de ima-

gem ou de som, que possibilitem
uma posterior divulgação do conte-
údo das provas, explica o presidente
do lave ao PÚBLICO.

Nesse contexto, os professores
que fazem a auditoria aos exames



nacionais são obrigados a assinar
um termo de confidencialidade e

uma declaração sobre as várias in-

compatibilidades de funções. Estão

impedidos, por exemplo, de dar ex-
plicações.
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PSD quer mudar horários 5 dos exames a partir do próximo ano

Sistema actual penaliza alun os dos Açores, que iniciam provas uma hora mais cedo

Os
exames nacionais podem

ter um horário diferente
daquele que vem sendo
habitual a partir do próximo

ano. O PSD quer adiar o início
das provas nacionais por uma
hora, passando-as para as
10h30 de Portugal continental.
A intenção é evitar submeter
os alunos dos Açores a um

esforço acrescido, devido à

diferença horária. Actualmente,
os açorianos têm de estar nas
escolas às 8h em dias de prova.

Legalmente, todos os alunos
têm de começar a responder
aos exames nacionais à mesma
hora nos diferentes pontos
do país. Devido à diferença
horária — os Açores estão uma
hora atrasados em relação ao
horário no continente e Madeira
— , os açorianos começam as

provas às Bh3o, em vez de às

9h30, como todos os restantes
colegas. As regras das provas
obrigam também a que os

estudantes estejam na escola
meia hora antes do seu início.
Assim, nos Açores os alunos têm
de chegar às salas de aula às Bh.

O PSD baseia a proposta não
só no impacto desta diferença
horária, mas também na
"realidade social e económica
da Região Autónoma dos

Açores", onde a maioria dos
estudantes "não tem à sua

disposição transporte próprio,
estando portanto dependentes
dos transportes públicos, que
apresentam horários fixos".
"A orografia, a dispersão
populacional, a rede viária e os
horários dos transportes públicos
da região" fazem com que
muitos estudantes tenham de
acordar várias horas mais cedo

para estarem atempadamente
na escola para a realização dos
exames nacionais, acrescenta-se
num projecto de resolução que
deu entrada na Assembleia da
República.

Se os exames nacionais

passarem a começar às 10h30,
"não perturbarão" os alunos
do continente e da Madeira,
acredita a deputada social-
democrata Margarida Mano,
que foi a autora da proposta.
Face ao tempo previsto para
as diferentes provas nacionais,
esse horário permite a

conclusão dos exames antes
da hora do almoço. Para
os estudantes dos Açores,
a mudança "fará toda a

diferença", prossegue a eleita
do PSD.

Margarida Mano "gostaria
que a mudança pudesse já ter
efeitos nos exames nacionais
deste ano", mas admite que
o calendário era demasiado
apertado para tornar isso

possível. Sendo a proposta
apresentada "razoável", o PSD

espera que possa ser aprovada
pelo Parlamento, entrando em
vigor em 2018/19. S.S.

Cada prova passa pelas mãos
de uma dezena de pessoas

Antes

de chegar às secre-
tárias dos alunos, o exa-
me nacional de cada dis-

ciplina passa pelas mãos
de cerca de uma dezena
de pessoas. Entre autores,

revisores, consultores e auditores,
há no total cerca de 300 pessoas
em todo o processo. Os deveres e

incompatibilidades de cada um dos
envolvidos estão definidos na lei e

num manual.
Para cada disciplina em que há

exames nacionais - no ensino se-
cundário são 22, mas o Instituto de

Avaliação Educativa (lave) também
realiza os do 9.° ano e as provas de

aferição, que seguem um modelo
semelhante - há um grupo de es-

pecialistas que é responsável por
elaborar os enunciados e os respec-
tivos critérios de correcção. Em re-
gra, cada equipa tem um coordena-
dor, dois autores, dois consultores
e dois auditores.

No entanto, em provas como Bio-

logia e Geologia ou Físico-Química,
há dois ou três colaboradores acres-
cidos a cada equipa para responder
a necessidades específicas das ma-
térias a serem avaliadas - ou seja,
em cada exame pode haver até uma
dezena de pessoas envolvidas na
fase da elaboração.

A estas pessoas é ainda preciso
juntar os revisores ortográficos
e, posteriormente, os responsá-
veis pela impressão, transporte e

embalamento dos enunciados. O

presidente do lave, Hélder Sousa,
estima que entre 250 a 300 pesso-
as estejam envolvidas em todo o

processo.
Todos os intervenientes estão

vinculados aos compromissos de
confidencialidade, tendo de manter
sigilo não só sobre as matérias das

provas, mas também sobre as suas

próprias funções.
Legalmente, os envolvidos neste

processo têm a mesma lista de im-



pedimentos previstas no Código do
Procedimento Administrativo para
outros trabalhadores e colabora-
dores do Estado. Não podem par-
ticipar, por exemplo, quando um
familiar directo seja também parte
do processo. Além disso, os colabo-
radores do lave estão impedidos de
dar explicações a alunos.

Os procedimentos de segurança e

as normas que cada colaborador é

obrigado a cumprir constam de um
manual divulgado a todos os que
contactam com os enunciados das

provas em cada ano lectivo.
Como em Portugal não existe for-

mação específica para a elaboração
das provas nacionais, os autores das

provas são escolhidos nas escolas

e em universidades. A concepção

dos exames e dos critérios de cor-
recção está entregue a professores
dos ensinos básico e secundário, ao

passo que a validação científica dos

exames está a cargo de docentes
do ensino superior. Além disso, as

associações de professores de cada

disciplina indicam os seus repre-
sentantes para fazerem a auditoria
prévia aos enunciados.

Todos os membros das equipas
estão sujeitos a um período em que
terão de comprovar as suas apti-

dões técnicas, pedagógicas e cien-
tíficas, quando iniciam a sua cola-

boração com o lave. A cada dois
anos, é feita uma avaliação para
se perceber se um colaborador ou
uma equipa reúnem as condições
para se manterem em funções.

"Aqui seguimos o princípio: em
equipa que ganha não se mexe",
explica Hélder Sousa. Isto signifi-
ca que o painel de colaboradores
do lave é relativamente estável. Os

professores que mantêm o nível
científico, pedagógico e técnico exi-

gido continuam em funções de ano
para ano. "Quando o nível espera-
do não é alcançado, procede-se,
obviamente, à sua substituição."
Samuel Silva






