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A FENPROF no 8º Congresso Mundial da Internacional da
Educação
A FENPROF participou no 8.º Congresso Mundial da Internacional de Educação (IE), que se realizou em Banguecoque, entre os
dias 19 e 26 de julho.
O Congresso Mundial da IE teve como temas centrais a defesa da Escola Pública, a valorização e o necessário rejuvenescimento
da profissão docente, a defesa da democracia e dos direitos sindicais, o grave problema das alterações climáticas e a
solidariedade com aqueles que são perseguidos e reprimidos, desde logo os refugiados, mas também os que sofrem nos seus
países.

Foi um importante congresso em que a FENPROF se fez ouvir e onde também garantiu a manutenção da sua representação no
Conselho Executivo da IE.

Principais destaques
- Presença e intervenção da delegação da FENPROF (clique nas ligações para ver os vídeos das intervenções)
FENPROF denuncia situação dos Professores
FENPROF defende bem-estar dos professores no Congresso da IE

Anabela Sotaia: Inclusão e trabalho infantil
Mário Nogueira: consequências da intervenção da troika em Portugal

- O Congresso elegeu o novo Conselho Executivo da IE, cujos elementos pode ficar a conhecer aqui [texto em Castelhano].

Manuela Mendonça, membro do Secretariado Nacional da FENPROF, com funções de secretária internacional, cuja candidatura
pode conhecer aqui, foi eleita para um dos lugares abertos da Comissão Executiva da IE.
- Resoluções aprovadas [em Francês]

OUTROS DESTAQUES
- Promover a profissão docente foi tema central do 8.º Congresso da IE [texto em Castelhano]
- As alterações climáticas foram aspeto central do Congresso da IE – “Educação: uma poderosa ferramenta para combater as
alterações climáticas” – Um guia para os sindicatos de educação e os docentes [apresentação em Inglês]
- Ensino Superior esteve em debate no 8.º Congresso da IE [texto em Castelhano]

- Kailash Satyarthi, Prémio Nobel da Paz em 2018, dirigiu-se ao Congresso [texto em Castelhano]
- O Congresso da IE condenou Donald Trump pelos seus ataques racistas, incluindo a alguns dos congressistas presentes [texto
em Castelhano]
- Jovens professores de diversos países do mundo debateram a renovação sindical, fundamental para garantir o futuro das suas
organizações [texto em Castelhano]
- Mais informação sobre o 8.º Congresso da IE poderá ser encontrada em https://www.ei-ie.org/

