Comissão Executiva da CSPLP
Conclusões

A CSPLP na reunião da Comissão Executiva realizada em Lisboa em
29/10/07, após análise da situação económica, social e sindical nos
diferentes

Países

da

CPLP

e

da

actividade

que

vem

sendo

desenvolvida pela CSPLP, decidiu:
1.

Manifestar o seu profundo empenhamento na luta pelo trabalho

decente, contra o desemprego e a pobreza e pela melhoria das
condições de vida e de trabalho.
2.

Exigir o aprofundamento da dimensão social nos processos de

integração regional e a nível de cada um dos Países;
3.

Manifestar a sua profunda preocupação pelos elevados níveis de

pobreza que se verificam nos diferentes Países, pela elevada
precariedade e informalidade e pelo agravamento das desigualdades.
4.

Registar os fortes crescimentos económicos que se verificam

nalguns Países, que devem ter a devida contrapartida numa melhor
distribuição da riqueza;
5.

Reforçar os mecanismos de solidariedade entre as diferentes

Centrais Sindicais integrantes da CSPLP.
6.

Aprovar um projecto de protocolo a celebrar com o Secretariado

Executivo da CPLP, considerando prioritária a participação sindical em
áreas como a saúde, higiene e segurança no trabalho, a educação e a
formação, as migrações, a igualdade de oportunidades e, em geral, o
desenvolvimento económico e social. A CSPLP continuará a valorizar a
criação do Conselho Económico e Social no espaço da CPLP.

7.

Analisar

o

pedido

de

adesão

da

Comunidade

das

Organizações Sindicais dos Professores e Trabalhadores da Educação
dos Países de Língua Portuguesa, tendo decidido dar seguimento ao
processo;
8.

Prosseguir o aprofundamento da cooperação entre as

Centrais Sindicais, particularmente nas áreas da Sida, das Migrações e
da Formação e Educação Sindical, com particular atenção aos locais
de trabalho
9.

Saudar a realização em Lisboa, com a participação das

Centrais da CSPLP:
•

1ª Conferência Sindical da União Europeia-África, nos

passados dias 26 e 27/10/2007
•

Do Fórum Mundial da OIT para a Globalização de 31/10 a

2/11/2007
10.
fundamental

Exigir aos Governos da CPLP o reconhecimento do papel
do

desenvolvimento

movimento
económico

e

sindical
social

e

nos
no

processos

aprofundamento

de
da

democracia, que exige diálogo e participação.
11. Realizar o V Congresso da CSPLP, para 2008, em Lisboa,
previamente à Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo.

Lisboa, 29 de Outubro de 2007

