SPGL – Sindicato dos Professores da Grande Lisboa

Lista A
Eleição de 2 Delegados ao XIV Congresso da CGTP-IN
POR UM SPGL CAPAZ DE REFORÇAR A CGTP-IN, MOVIMENTO
SINDICAL DE CLASSE!

A CGTP-IN, o projecto sindical que corporiza as suas raízes, natureza de classe,
objectivos, e a acção e intervenção para os atingir, constitui um dos mais poderosos
instrumentos ao serviço dos trabalhadores, da sua emancipação individual e colectiva
e da construção de um país democrático, desenvolvido e soberano.
Se a CGTP-IN, organização sindical que assinala em 2020 o seu cinquentenário, tem
uma História marcada pela luta — sendo herdeira de diversas acções levadas a cabo
desde as últimas décadas do século XIX e ao longo do século XX, designadamente na
defesa dos trabalhadores no contexto de luta contra o fascismo, bem como na criação
de condições para o 25 de Abril de 1974 —, no momento presente, a CGTP-IN é e
continuará a ser indispensável para a defesa e garantia de direitos, e a realização da
Democracia nas suas múltiplas dimensões política, económica, social e cultural.
Nós, professores, educadores e investigadores, que acompanhamos de perto os
problemas que afectam carreira docente e a Escola Pública, defendemos o
compromisso do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) com a
CGTP-IN, designadamente pela participação activa nos seus diferentes órgãos e
em cada escola e local de trabalho.
Urge lutar, avançar nos direitos!
Dar mais força à CGTP-IN é defender uma classe docente dignificada, bem como
uma escola pública, gratuita, universal, democrática, inclusiva e de qualidade
para todos.

✔Dar mais força à CGTP-IN é valorizar a carreira docente, exigindo desde logo a
recuperação integral do tempo de serviço cumprido nos períodos de congelamento
das carreiras (6 Anos, 6 Meses e 23 Dias ainda em falta), para efeitos de carreira ou,
por opção, de aposentação, sendo assim respeitada a vida profissional de todos os
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docentes e eliminada a discriminação que atinge os que exercem funções no
continente.

✔ Dar mais força à CGTP-IN é lutar por melhores condições de trabalho nas escolas,
pelo reforço e valorização do pessoal não docente, pelo cumprimento dos horários
de trabalho contra os abusos e ilegalidades, pela diminuição do número de alunos
por turma e por um regime de aposentação justo que permita aos docentes terminar
a sua carreira com dignidade.

✔ Dar mais força à CGTP-IN é lutar pelo fim de contratações sucessivas para
necessidades que são permanentes e de horários incompletos que são
contabilizados como horário parcial para a segurança social.

✔ Dar mais força à CGTP-IN é lutar por um modelo de gestão democrática das
Escolas que envolva a comunidade educativa nos processos de tomada de decisão,
com eleição de órgãos colegiais, e que ponha fim ao cargo “unipessoal” de Diretor.

✔ Dar mais força à CGTP-IN é não aceitar o processo de municipalização da
Educação e que o Estado aliene a responsabilidade da Escola Pública, factor
determinante para garantir a cultura integral do indivíduo, na acepção de Bento de
Jesus Caraça, e uma sociedade mais justa e avançada.

✔ Dar mais força à CGTP-IN é lutar contra o subfinanciamento no Ensino Superior
Universitário e Politécnico, instituições que continuam a sobreviver à custa do
trabalho precário, com professores e bolseiros de investigação que, ao invés de
serem integrados nos quadros, são sujeitos à precariedade, a baixos salários e a
horários desregulados.
A CGTP-IN e os seus princípios — unidade da ação, democracia, independência,
solidariedade e sindicalismo de massas — permitem valorizar os trabalhadores e
construir um Portugal com futuro!
✔Reforçar a CGTP-IN é lutar pelo aumento dos salários de todos os trabalhadores e
a urgente fixação do Salário Mínimo Nacional em 850€;
✔ Reforçar a CGTP-IN é defender a erradicação da precariedade dos vínculos
laborais;
✔Reforçar a CGTP-IN é exigir a fixação das 35 horas de trabalho semanal para
todos os trabalhadores, rejeitar todas as formas de desregulação dos horários de
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trabalho e combater a generalização da laboração contínua, do trabalho nocturno e
por turnos;
✔Reforçar a CGTP-IN é defender a melhoria dos serviços públicos, das funções
sociais do Estado, nomeadamente, com o recrutamento dos profissionais em falta e
o respeito pelos direitos de todos os trabalhadores que asseguram tão importantes
serviços à população;
✔Reforçar a CGTP-IN é defender o aumento geral das pensões, reformas e apoios
sociais, o acesso à reforma após 40 anos de contribuições e a reposição da idade
legal da reforma nos 65 anos;
✔Reforçar a CGTP-IN é defender a justiça fiscal que alivia os impostos sobre os
rendimentos do trabalho e taxa os do capital.
Foi através da luta organizada que os professores, com os seus sindicatos no âmbito
da FENPROF, alcançaram conquistas importantes de que se poderá destacar a
consagração do Estatuto da Carreira Docente.
A presente candidatura apresenta-se à Eleição dos Delegados ao XIV Congresso da
CGTP-IN, órgão deliberativo máximo da organização sindical, consciente da
importância do reforço inequívoco do SPGL no âmbito da CGTP-IN e da necessidade
de dar mais força à luta para avançar nos direitos, desde a Educação Pré-escolar ao
Ensino Superior, passando pelo Básico e Secundário, tanto no Ensino Público, como
no Ensino Particular e Cooperativo, IPSS e Misericórdias.
O movimento sindical de classe, defensor do papel determinante da luta de classes na
evolução histórica da Humanidade e de uma sociedade sem classes, é capaz de
defender os legítimos direitos e anseios das trabalhadoras e dos trabalhadores
portugueses!

Por um SPGL capaz de reforçar a CGTP-IN,
movimento sindical de classe!
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Lista A
Delegados Sindicais do SPGL ao XIV Congresso da
CGTP-IN

Sócio

Efetivos

Escola

64725 Jorge Osvaldo Dias Santos Gonçalves

Escola Básica Nun'alvares - Seixal

71239 Catarina Santos Teixeira

Casa dos Plátanos

Sócio

Suplentes

41118 Laura da Silva Oliveira Santos Rocha

Escola
Escola Secundaria Santa Maria Olival
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