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1458/09, de 31 de Dezembro: 
Pensões até 628,83 € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1,25%  

Pensões de 628,83 € até 1500€ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1% 

Pensões superiores a 1500€ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0% 

Departamento de Professores e Educadores Aposentados 

Plenários Sindicais 
Na última semana de Janeiro o nosso departamento realizou reuniões com os sócios 
aposentados em Caldas da Rainha, Lisboa, Santarém e Setúbal. Nestas reuniões 
estiveram presentes cerca de sessenta sócios com realce para Lisboa com 39 
presenças.  
No ponto de informações foi possível enumerar as acções em que o Departamento tem 
participado, tanto a nível de docentes como colaborando e participando com os outros 
sindicatos a nível da União dos Sindicatos de Lisboa (USL) e da CGTP na defesa dos 
interesses e dignidade dos aposentados e pensionistas. 
Na discussão da acção reivindicativa pudemos apresentar as nossas reivindicações e 
ouvir as propostas dos sócios. Foram debatidas as alterações das regras de 
aposentação que provocam indignação geral e particularmente as regras para o 
aumento das pensões, dependentes do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e do Factor 
de Sustentabilidade (e da vontade do Governo...) que mais uma vez impedem o seu 
aumento. A juntar a isto há um aumento dos descontos para a ADSE e provavelmente 
do IRS o que virá diminuir de forma pesada o rendimento líquido e real dos docentes. 
É pois necessário a união de todos para que a revisão do IAS e a revogação do factor 
de sustentabilidade aconteçam rapidamente como é reivindicação dos sindicatos.  
Outro assunto que continua a causar a maior 
indignação é o desconto para a ADSE nos 13º e 
14º meses aos aposentados da Função Pública 
quando tal desconto não é feito aos funcionários 
do activo nem aos reformados da Segurança 
Social. Esta discriminação não é justa como foi 
até reconhecida pelo senhor ministro das 
finanças mas que até à data nada fez para 
alterar a situação. 
Em conclusão, podemos dizer que a vontade dos nossos sócios é de lutar e mostrar 
que estamos aposentados mas não parados ou adormecidos. Continuaremos a 
organizar e participar em todas as acções para defesa da Escola Pública, dos 
Educadores e Professores e dos Aposentados e Pensionistas em geral e a desenvolver a 
interacção com os departamentos de aposentados dos outros sindicatos da FENPROF, 
da USL e da CGTP. 
É também intenção deste departamento continuar a organização de acções de carácter 
sócio-cultural destinadas a sócios aposentados e do activo e manter informação 
regular no Escola-Informação e no site do SPGL; 
 
O Coordenador do Departamento  
Bráulio Martins 


