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PROPOSTA DE MOÇÃO N.º 3
PELO FIM DAS DISCRIMINAÇÕES ENTRE MULHERES E HOMENS

Muito tem sido feito, muitas lutas têm sido travadas para combater as discriminações entre mulheres e homens 
nas suas diversas formas. No entanto, há muito caminho a fazer e muitas lutas a travar para que se cumpra o 
estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República Portuguesa.

As mulheres continuam a ser as maiores vítimas de violência doméstica, de assédio, da pobreza e das desigualdades 
salariais. Continuam a suportar e a acumular a maior parte das tarefas domésticas e de cuidadoras, a ter dificuldades 
em aceder a cargos de chefia, à vida política e a uma plena efetivação de direitos que também são os seus. 

Apesar da existência de normativos legais, muitas são ainda as mudanças a operar nas mentalidades. Neste 
sentido, a Educação é um fator essencial para a transformação da sociedade, para a tornar mais justa, tendo por fim 
acabar com as desigualdades ainda existentes entre mulheres e homens, nomeadamente investindo na Educação, 
desconstruindo mitos, preconceitos, hábitos, e na providência de recursos humanos, materiais e, também, na 
melhoria das condições de trabalho. 

Considerando o acima exposto, as delegadas e os delegados ao 14.º Congresso Nacional  dos Professores assumem 
a necessidade de:
- Lutar pelo fim da discriminação, por uma sociedade igualitária;
- Continuar a lutar por uma Educação livre de estereótipos de género; 
- Reforçar o papel da Educação na promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e 
homens, 
- Reivindicar que a igualdade de género seja uma temática a incluir nas várias modalidades da formação de docentes; 
- Continuar a acompanhar as lutas sindicais contra as discriminações de género; 
- Persistir na luta contra todas as formas de assédio e violência; 
- Exigir a dotação das escolas de recursos humanos e materiais que possibilitem a melhoria do trabalho nesta área;
- Continuar a pugnar pela efetiva conciliação entre a vida profissional e pessoal dos/as profissionais da educação; 
Viseu, 14 de maio de 2022 

O 14º Congresso Nacional de Professores

Proposta apresentada pelo Secretariado Nacional

RESULTADO DA VOTAÇÃO
Abstenções: |__|__|__|          Contra: |__|__|__|          A Favor: |__|__|__|


