NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cimeira Internacional sobre a Profissão Docente / ISTP2018

Portugal recebe, nos dias 22 e 23 de março, a Cimeira Internacional sobre a
Profissão Docente (International Summit on the Teaching Profession 2018), um
fórum que reúne Ministros da Educação, líderes de estruturas sindicais
representativas dos professores, bem como professores e peritos, promovendo
a troca de experiências e reflexão sobre as políticas públicas de educação.
A ISTP2018 é organizada pelo Ministério da Educação em parceria com a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a
Internacional da Educação (EI).
O Ministro Português da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, refere que “Há um
ano, Portugal marcou presença, pela primeira vez, na ISTP, que teve lugar em
Edimburgo, no Reino Unido. Em 2018, organizamos agora este evento, sendo
esta a força do nosso compromisso com os nossos parceiros. O compromisso de
trabalhar em conjunto, envolvendo todos os parceiros sociais, de modo a
sublinhar o papel efetivo e a perceção pública da essencial e exigente natureza
da profissão docente. Este é um diálogo que devemos continuar a ter juntos. A
ISTP2018, em Lisboa, é a ocasião para levar mais longe o nosso empenhamento
com os coautores das nossas políticas de educação, os professores.”
Participam nesta oitava edição, cerca de 20 delegações de diferentes países,
cada uma composta pelo ministro ou outro membro do governo da área
governativa da educação, líderes das maiores estruturas sindicais
representativas dos professores, professores e peritos, de países ou regiões com
desempenho elevado ou com evolução positiva no PISA (Programme for
International Student Assessment / da OCDE).
Sobre a cimeira, Andreas Schleicher, Diretor de Educação e Competências da
OCDE, menciona: "Na OCDE, esperamos partilhar os nossos conhecimentos e
dialogar para identificar como melhor ajudar os professores a enfrentarem os
enormes desafios da educação do século XXI. Os nossos anfitriões em Portugal
constituem um excelente exemplo de como os sistemas escolares podem
progredir rapidamente para resultados educacionais melhores e mais
equitativos, investindo nos seus professores".
Sob o mote “Novos desafios e oportunidades da carreira docente na educação
pública” a cimeira decorre, em várias sessões de trabalho, dedicadas a três
grandes temas interrelacionados: i. as escolas no centro das comunidades; ii.
pedagogias para o futuro; e iii. o bem-estar dos professores, confiança,
eficiência e eficácia.
Nas palavras do Secretário-Geral da EI, David Edwards, “Esta cimeira tem uma
excelente ordem de trabalhos. Enfatiza que o futuro da profissão docente só
pode ser moldado no setor público. Tem a oportunidade de fortalecer o papel

das escolas nas comunidades. Espero que os Ministros ignorem aqueles que
argumentam que as forças do mercado melhoram as escolas e que de alguma
forma a tecnologia pode substituir os professores. Nada poderia estar mais
longe da verdade. Em vez disso, esta Cimeira tem uma oportunidade única de
criar políticas práticas, que melhorem a vida profissional dos professores e, por
sua vez, a vida de seus alunos.”
A cerimónia de abertura, amanhã, dia 22 de março (09:45 - 11:00), é aberta à
comunicação social e seguida de declarações por parte dos organizadores. Para
efeitos de acreditação, solicita-se a confirmação de presenças – até hoje às
20:00 — junto da Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação, para o
email: marilia.neres@medu.gov.pt, com indicação de órgão de comunicação
social e nome do jornalista/repórter de imagem/fotógrafo.

Programa Sessão de Abertura / 22 março 2018
REGISTO 09.00 – 09.4O
Sessão de Abertura 09.45 – 11.0O
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