Caros associados,
Depois de mais de uma década de sucessivos ataques à Administração Pública e aos
seus trabalhadores e, em especial, à educação, que, como sabemos, tem sido um dos setores
mais afetados pela restrição orçamental dos últimos anos, verificamos, atualmente, que o
Governo continua sem real vontade de resolver os problemas dos professores e
educadores de Portugal.
Analisando o Orçamento de Estado para 2018, verificamos que os docentes voltam a
ter razões de sobra para demonstrar o seu desagrado com o que se tem feito à carreira
docente, ao ensino e à educação em Portugal.
Os professores e educadores exigem:
• Descongelamento efetivo das carreiras em janeiro de 2018
• Recuperação dos anos "congelados" e contagem integral do tempo de serviço
• Concursos justos
• Regulamentação do horário de trabalho
• Melhores condições de trabalho
• Regime específico de aposentação, reconhecendo o desgaste rápido dos docentes
• Gestão democrática nas escolas
• Fim do processo de municipalização da Educação
• Aumento real dos salários e recuperação do poder de compra
A ASPL acredita que os professores e educadores portugueses vão, civicamente,
reivindicar os seus direitos, exigindo que se defenda o futuro do país através da promoção
de uma Escola Pública de qualidade que só pode ser mantida através do respeito para com
todos os seus atores: docentes, alunos e encarregados de educação.
A Associação Sindical de Professores Licenciados está novamente, e como sempre, ao
lado dos professores e educadores demonstrando a solidariedade para com os seus
associados nas razões que levam os docentes a aderir à greve de 27 de outubro de 2018,
apelando, desta forma, ao livre-arbítrio e à consciência cívica de cada um nesta decisão
pessoal.
Pela defesa do Estado Social e por uma Educação Pública de qualidade;
Pela defesa do direito ao trabalho e à dignidade humana;
Pela defesa do futuro de Portugal:
A ASPL APOIA A GREVE GERAL!
ASPL SEMPRE CONSIGO!
A Direcção da ASPL

