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PROPOSTA DE MOÇÃO N.º 4
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO, RESPEITO PELA DIVERSIDADE 

POR UMA SOCIEDADE EQUITATIVA

A educação para a cidadania, a democracia e os direitos humanos, o respeito pelo outro e pela diversidade humana 
são dimensões fundamentais a que a Escola e a Educação não podem ficar alheios.

Toda a pessoa, independentemente da sua naturalidade, nacionalidade, religião, género, condição económica, 
identidade ou orientação sexual, ideologia, diversidade funcional (condição física ou psíquica), idade, cor, entre 
outras características individuais, nasce livre e igual em dignidade e em direitos (art.º 1º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos).

A mobilidade de pessoas entre países e regiões acrescenta complexidade a uma realidade marcada por grande 
diversidade cultural e humana. A Escola, sendo, em grande medida, o reflexo da sociedade, recebe diariamente 
crianças e jovens muito diferentes entre si. Toda a comunidade escolar (docentes, não docentes, encarregados de 
educação e discentes), mas também a comunidade educativa, assim como os poderes públicos, devem zelar pela 
não discriminação de qualquer ser humano. É uma obrigação de todos e todas.

A Escola Pública é a que melhor pode assegurar o cumprimento de direitos universais, interdependentes, indivisíveis 
e inalienáveis. Assim, as delegadas e os delegados ao 14º Congresso Nacional dos Professores assumem os 
compromissos de:

- Continuar, nas escolas, a luta diária pela dignidade humana e pela defesa intransigente da equidade de direitos de 
todos os seres humanos;

- Intensificar o combate contra todos os tipos de discriminação, assédio e violência entre seres humanos;

- Promover a reflexão e discussão destes assuntos entre crianças, jovens e adultos;

- Propor à FENPROF o aprofundamento destes temas aos quais, em diferentes ações, já vem dedicando atenção;

- Defender que o combate a todos os tipos de discriminação seja preocupação presente e destacada na formação 
de professores.

Viseu, 14 de maio de 2022

O 14º Congresso Nacional dos Professores

Proposta apresentada pelo Secretariado Nacional

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


