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Saudação ao Congresso da Federação Nacional dos Professores, FENPROF

Porto, 29 e 30 de Abril de 2016

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública saúda o 12.º Congresso Nacional dos

Professores, o fórum mais representativo dos docentes e investigadores portugueses e, ao mesmo

tempo, o órgão máximo da Federação Nacional dos Professores – FENPROF, sob o lema «Valorizar

a profissão, Reafirmar a Escola Pública».

Os professores têm sido um alvo preferencial de sucessivos governos na senda da destruição da

Escola Pública. O ataque à dignidade da profissão, às condições de trabalho, a vergonhosa PACC do

Ministro Crato, a inaceitável situação da colocação de professores, para além de todos os ataques à

Administração Pública – roubos salariais, precarização dos vínculos, mecanismos de despedimento

– têm vindo a por em causa uma das maiores conquistas civilizacionais e democráticas que é a

Escola Pública gratuita, universal e de qualidade, com implicações culturais, sociais e económicas

gravosas para a sociedade.

Mas a luta dos professores em defesa das suas condições, mas também em defesa do direito

fundamental de todos os cidadãos à Educação, tem sido forte e estão à vista os resultados. A acção

sindical em defesa dos profissionais no activo e dos aposentados tem sido firme, contínua e justa,

como comprova a recente decisão judicial sobre a PACC, a adesão de centenas de professores às

várias greves, várias manifestações e lutas, centrais e descentralizadas, na qual a FENPROF tem e

terá um papel imprescindível na consciencialização, mobilização e luta.

Com as eleições de 4 de outubro de 2015, os portugueses penalizaram a maioria de direita que

impôs as políticas  de empobrecimento e se preparava para as prosseguir,  essencialmente,  por

razões  de  natureza  ideológica,  através  de  uma defesa  feroz  do capitalismo,  como  modelo  de



sociedade, e do liberalismo económico, enquanto estratégia para o seu aprofundamento. 

A  Frente  Comum  deseja  ainda  os  maiores  sucessos  neste  Congresso  e  manifesta  toda  a

solidariedade com a luta dos professores e da FENPROF.

A luta continua!

FCSAP


