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Lisboa, 15 de março de 2018 

 
      
 
 
Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência 
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha 
 

 

Lisboa vai acolher a 8.ª edição da Cimeira Internacional sobre a Profissão Docente 

(International Summit on Teaching Profession - ISTP), nos próximos dias 22 e 23 de 

março, organizada pelo Ministério da Educação da República Portuguesa, em parceria 

com a Organização para a Cooperaçao e Desenvolvimento (OCDE) e pela Education 

International (EI). 

 

Esta cimeira junta representantes de Governos e dos Sindicatos dos países que se 

destacaram nos resultados da avaliação do PISA do último ano. Foram assim convidados 

para estar em Lisboa, com base naquele critério, mais de 30 países que se reunirão 

para discutir e refletir sobre os desafios e oportunidades que a Escola Pública apresenta 

aos docentes. 

 

Crê-se que os dois dias de trabalhos proporcionarão inúmeros momentos de partilha de 

boas práticas entre Governos, Sindicatos, Professores e Especialistas na área da 

Educação. Em 2018 a ISTP terá como tema principal “New challenges and opportunities 

facing the teaching profession in public education”. 



 
  

 

 

Seria, pois, uma honra poder contar com a presença de V. Exa. no momento de 

abertura desta Cimeira, no dia 22 de março, entre as 10h00 e as 11h00. 

 

Agradecemos que a resposta possa ser enviada, tão cedo quanto a V.Exa. seja possível, 

para o endereço sonia.gomes@medu.gov.pt. 

O programa da cimeira segue em anexo a este convite.  

 

Todas as dúvidas podem também ser esclarecidas através de contacto para o endereço 

de correio eletrónico istp2018@medu.gov.pt ou através do número 21 781 17 17. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
Portuguese Minister of 

Education 

Director for Education and 

Skills of OECD 

General Secretary of 
Education International 

 

 

 

mailto:istp2018@medu.gov.pt

