
 
 
ASSUNTO: Preparação da 2.ª Conferência Nacional dos Docentes Aposentados 
  
Colega, 

A 2.ª Conferência Nacional dos Docentes Aposentados está marcada para 21 de Novembro de 
2017, no Porto, com o lema “Afirmar direitos – Valorizar pensões – Dignificar a aposentação”. 
Faltam cerca de seis meses para a sua realização e é tempo de começar a prepará-la. 

A Comissão Permanente do Departamento de Professores Aposentados da FENPROF (DA), que, 
por delegação do Secretariado Nacional, é a Comissão Organizadora da Conferência, decidiu, antes 
de elaborar os documentos que irão servir de base à discussão na Conferência, solicitar a sugestão 
de assuntos que gostariam de ver abordados, quer nas reuniões de preparação que iremos 
realizar convosco, quer, depois, naturalmente, na própria Conferência. 

A sociedade está em constante mutação, devido às transformações sociais e políticas e à evolução 
do conhecimento, da ciência, da técnica e dos processos de comunicação no acesso à informação. 
Consequentemente, surgem novos desafios, novas necessidades a nível da saúde, da fruição 
de melhores condições de bem-estar, no plano da segurança social, mas também a nível da 
nossa participação social, política e cultural, a que urge dar resposta. Não é tarefa fácil, mas 
será facilitada se, unidos, contribuirmos para ela. 

Contamos, por tudo isto, com o vosso empenho e, nesta fase, com os contributos que deverão 
chegar até 30 de Junho, à direcção do vosso Sindicato.  

Para esse efeito, solicitamos que consulte as formas de contacto abaixo indicadas e escolha a que 
melhor serve os seus intentos. Poderá, ainda, usar o envelope de Resposta Sem Franquia, que 
segue junto, e remeter-nos as suas opiniões. 

Unidos, organizados e actuantes, temos mais força! 
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