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Somos docentes aposentados,
contribuímos para rejuvenescer Abril

12.º Congresso, reuniu no Porto, nos dias 29 e
30 de abril
Aprovou, por unanimidade, o Programa de Ação da
FENPROF para o triénio 2016/2019 e, com uma abstenção,
a Resolução sobre Ação Reivindicativa.
Mário Nogueira foi reeleito Secretário-Geral da FENPROF e
João Cunha Serra Presidente do Conselho Nacional.
António Dutra é o novo Presidente do Conselho de Jurisdição.
O Congresso decorreu com uma grande participação dos
delegados, sobre os diversos temas em discussão.
O que de mais importante se passou no Congresso pode ser
consultado na página da FENPROF.
VER EM:
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=95&doc=10121
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=10185

Estamos aposentados, mas isso não significa que tenhamos
deixado de ser professores, investigadores ou educadores.
Herdeiros de muito perto da revolução em que o povo
tornou a ação militar do 25 de Abril, fomos construtores da
Escola Pública, uma gesta espantosa que permitiu a
Portugal ir saindo a bom ritmo do analfabetismo,
caminhando a passos largos para níveis europeus de
frequência escolar. É por isso que nos “sentimos
confortáveis” com o lema do 12º Congresso da FENPROF:
Valorizar a profissão, reafirmar a Escola Pública.
Valorizamos a profissão docente e reafirmamos a escola
pública através da nossa intervenção cívica na luta por uma
sociedade que reconheça o papel insubstituível dos
docentes – que com orgulho continuamos a ser – e pelo
direito a uma aposentação que, do ponto de vista
económico, nos permita manter a qualidade de vida que
tivemos durante a nossa atividade.
Não desistimos de contribuir com a nossa experiência e a
sabedoria de longos anos de vida e de luta para um futuro
que continue e rejuvenesça Abril – um projeto que,
infelizmente, em muitos campos urge mesmo retomar. Ou
reafirmar, parafraseando o lema do 12º Congresso.
Esta luta tem de ser coletivamente organizada – como
aliás todas as lutas que se pretendem vencedoras. Dar novo
impulso à intervenção combativa dos docentes aposentados
é a tarefa que nos propomos concretizar com a 2ª
Conferência do Departamento de Aposentados da
FENPROF, decidida pelo 12º Congresso, a realizar durante
o ano de 2017 e em cuja preparação teremos de nos
envolver.

Em defesa da Escola Pública
Decorre em todo o país e por diversas formas, a recolha de
assinaturas num Abaixo-Assinado/Petição no qual se defende a
não duplicação do financiamento público em Educação, o
financiamento adequado da Escola Pública, a manutenção de
apoio financeiro a colégios privados apenas quando a resposta
pública é insuficiente e a garantia da alteração das condições
de trabalho que penalizam os docentes no ensino particular e
cooperativo.
Consideramos que "…os trabalhadores reformados,
designadamente os professores aposentados devem fortalecer
e aumentar as hostes dos trabalhadores no ativo... Ativos na
sociedade, para continuar a transformar!...". Vamos demonstrar
que assim é.
Empenhemo-nos na divulgação e assinatura da Petição que foi,
inicialmente, subscrita por mais de 100 personalidades.
Assina: http://form.fenprof.org/index.php?sid=68114

Destaque para a síntese do Plano de Ação – o documento que deve ser conhecido por todos. Ele vai ser a base de
trabalho da FENPROF nos próximos três anos.
VER EM:

http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=226&doc=10141
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