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FENPROF com agenda forte para amanhã, 21 de novembro
A 2.ª Conferência Nacional de Docentes Aposentados, promovida pela FENPROF, realiza-se amanhã, dia 21, no Porto (Casa
Diocesana - Seminário do Vilar). O lema desta Conferência é "Afirmar Direitos | Valorizar Pensões | Dignificar a
Aposentação" e nela participarão 200 delegados e delegadas, dos quais 150 foram eleitos em reuniões realizadas em todo o país
(continente e regiões autónomas), com docentes aposentados sindicalizados nos Sindicatos da FENPROF. Os documentos que
estarão em debate foram discutidos nas reuniões realizadas, tendo, agora, lugar a discussão final que levará à sua aprovação,
com as alterações que forem apresentadas e votadas pelos delegados.
Os trabalhos desta conferência iniciar-se-ão às 10 horas, com a respetiva sessão de abertura, em que intervirão a Coordenadora
do SPN, Manuela Mendonça, e a Coordenadora do Departamento de Aposentados da FENPROF, Helena Gonçalves. Às 14:30
horas realizar-se-á a conferência “Políticas de envelhecimento ativo e culturas inter-geracionais”, sendo conferencista o Doutor
Xosé Manuel Cid Fernandez, Decano da Universidade de Vigo. O encerramento da Conferência, às 18:30 horas, será da
responsabilidade de Mário Nogueira, Secretário-Geral da FENPROF.
Antes desta Conferência, a comissão negociadora da FENPROF participará em reunião negocial no Ministério da Educação,
às 10:30 horas; às 20:30 horas, a seu pedido, a FENPROF reunirá com a CONFAP na sua sede no norte, em Leça do Balio (Rua
D. Martim Fagundes). Nestas reuniões estarão presentes diversos dirigentes da FENPROF, incluindo o seu Secretário-Geral. Na
reunião negocial, os temas em discussão serão os concursos de professores e o regime de acesso aos 5.º e 7.º escalões da
carreira docente; na reunião com a CONFAP, o tema central será o da inclusão escolar, com enfoque no regime colocado em
discussão pública pelo Ministério da Educação.
O Secretariado Nacional
Publicações sobre os trabalhos da 2ª Conferência

