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Razões da Candidatura 

Lista B 

 

COM A CGTP, UNIR OS PROFESSORES, NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS, 

DEFENDER A ESCOLA PÚBLICA 

 

Num tempo marcado pelos ataques aos Professores/Educadores e Investigadores, do qual 
ainda não saímos, continuam por resolver muitos problemas de que são exemplo, a 

municipalização da educação e o contrato de transferência de competências para as 

autarquias, o modelo de gestão antidemocrático nas escolas, a estratégia privatizadora e os 

contratos de associação, as deficientes condições de trabalho e o elevado número de alunos 

por turma, o gigantismo dos agrupamentos, a precariedade e o desemprego de docentes e 

investigadores, o estrangulamento da Educação Especial, e ainda, a fome das nossas 
crianças e jovens nas escolas, devido ao empobrecimento dos pais, criado pelas políticas de 
direita. 

Por isso, a luta tem de prosseguir pela defesa e dignificação da Profissão Docente, pelos 

direitos dos professores, pela defesa duma Escola Pública universal, gratuita e de qualidade, 
pelos direitos dos investigadores, pela Ciência e Cultura. 

0 Congresso da CGTP é um momento de afirmação da organização da luta; do movimento 

sindical unitário e do sindicalismo de classe. 

0 Congresso veiculará os princípios da liberdade, participação democrática, independência, 
unidade e solidariedade. Neste sentido, o Congresso será um elemento facilitador de 

atualização e resgate dos princípios da matriz fundadora do SPGL. 

Nele, o SPGL deverá participar de forma empenhada e cooperante, enquanto sindicato 

integrado na FENPROF e Frente Comum de sindicatos, Reconhecer a importância de um 

sindicalismo próximo dos professores e dos seus problemas concretos, presente nas 
escolas, capaz de promover e a assegurar uma efetiva participação dos sócios. 

Um sindicato capaz de reforçar a sindicalização, em particular de jovens docentes e 
desenvolver todos os esforços para estancar a crescente saída de associados. 

Um sindicato que valorizando o papel e a intervenção dos delegados sindicais, enquanto 
elementos estruturantes da vida e da presença do sindicato nas escolas/ locais de trabalho, 
Ihes dê um apoio regular e efetivo, pela necessidade de dar resposta rápida e adequada aos 
muitos problemas que afetam a vida dos professores e educadores no seio da escolas, dos 
investigadores e professores, nas universidades - condição da unidade dos professores. 

Eis as principais razões desta candidatura, a participação do SPGL na CGTP. 

 


