Quem somos
A FES, fundada em 1925, é a fundação política com
mais tradição na Alemanha. O então Presidente
da Alemanha deulhe o seu nome, e ao seu legado político
deve a Fundação a sua constituição e a formulação das
suas tarefas.

A Fundação Friedrich Ebert (FES)

www.fes.de
presse@fes.de

Enquanto Fundação política próxima a um partido,
norteamos o nosso trabalho pelos valores fundamentais
da Democracia Social: liberdade, justiça e solidariedade.
Isso liganos ideologicamente à social-democracia e aos
sindicatos livres. Enquanto instituição sem fins lucrativos,
configuramos o nosso trabalho de forma autónoma
e independente.
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Por uma Democracia Social!

O que queremos

O que fazemos

• Uma sociedade livre e solidária, com igualdade
de oportunidades de participação política, económica,
social e cultural – independentemente da origem,
do sexo ou da religião de cada pessoa;

Promovemos a Democracia Social, principalmente
através de:

• uma democracia viva e forte;
• uma economia que cresce de forma sustentável,
com trabalho digno para todos;
• um Estado Social que de forma previdencial possibilite
mais educação e uma saúde melhor, e que ao mesmo
tempo combata a pobreza e ofereça uma proteção contra
os grandes riscos da vida;
• um país que assuma mais responsabilidade na Europa
e no mundo, em prol da paz e do progresso social.

• Educação política para o fortalecimento da sociedade
civil. As nossas ofertas de informação, orientação e qualificação motivam e qualificam para um compromisso
político, sindical e cívico com sucesso. Fomentamos a
participação de cidadãs e cidadãos nos processos sociais
de discussão e de tomada de decisão;

• Promoção de jovens talentosos, considerando
especialmente a estudantes doutorandos de famílias
com poucos recursos e imigrantes; contribuindo com
isso para uma maior igualdade educativa;
• A memória coletiva da Democracia Social:
Com o nosso arquivo, a nossa biblioteca e projetos
sobre as raizes históricas, mantemos vivas a memória
da social-democracia e dos sindicatos, promovendo
a investigação social e política.

• Assessoria política: Desenvolvemos estratégias acerca
de questões centrais da política económica, social
e educacional, e ainda sobre questões fundamentais de
desenvolvimento da democracia. Nos pontos de contato
entre as Ciências e a prática política, moldamos
o discurso público para uma ordem económica e social
mais justa e viável no futuro, a nível nacional, europeu
e global;
• Cooperação internacional: Com representações
em mais de 100 países apoiamos uma política em prol
de uma cooperação pacífica; promovemos a criação
e consolidação de estruturas democráticas, sociais e de
Estado de Direito, sendo dinamizadores de actividades
para sindicatos livres e uma sociedade civil forte.
No processo de integração europeia trabalhamos de
forma intensiva para uma Europa social, democrática
e competitiva;
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