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Grande jornada de esclarecimento e luta 

 

Professores  e educadores aposentados e no ativo estão convidados para a grande 

jornada de esclarecimento e de luta, a realizar a  8 de Maio em Lisboa, entre as 

11.00 horas e as 19.00 horas. A organização é da Comissão Nacional de 

Aposentados da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, 

estrutura que a FENPROF e os seus sindicatos integram. 

No Arco da Rua Augusta, em Lisboa, estará aberta à população uma exposição 

que pretende dar a conhecer a evolução da proteção social em 

Portugal  e  da destruição de muitos dos direitos dos reformados e 

pensionistas da Administração Pública em consequência da  política neoliberal 

levada a cabo pelos sucessivos governos, desde a década de 80 do séc. XX e, 

muito particularmente agravada nos últimos anos. 
 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=485&doc=9451 

 
CONSULTAR FLYER SOBRE A EXPOSIÇÃO 

http://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_241/Doc_9451/Anexos/A5_FRE
NTE_COMUM_APOSENTADOS_DEF_2.pdf 

Combater a manipulação do 
Governo, é preciso! 

O Governo usando uma argumentação falaciosa afirmando a insustentabilidade da 

CGA tem vindo a decretar novas regras de cálculo das pensões da Administração 

Pública e outras medidas que têm reduzido o valor das pensões em vigor. 

 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=9443 

 

Defender as pensões  
e a Caixa Geral  
de Aposentações 

 

Propostas  
da FENPROF  
para a defesa  
de uma 
aposentação 
dignificada 
 
O discurso marcadamente ideológico 

contra os trabalhadores do Estado 

apresenta-os como privilegiados, por 

serem detentores de pensões imerecidas 

e incomportáveis, face à 

disponibilidade financeira da CGA. 

Esta retórica, falsa mas intencional, 

deixa antever medidas penalizadoras 

para os atuais subscritores da Caixa 

Geral de Aposentações. Torna-se, pois, 

necessário repor a verdade, recorrendo 

ao passado evolutivo da CGA e este 

demonstra claramente que, ao longo dos 

tempos, os governos  têm contribuído 

de forma escassa para a sua 

sustentabilidade, não podendo disso 

serem acusados os trabalhadores. É 

necessário e urgente exigir respeito - as 

pensões e os seus valores não podem 

ser postas em causa 

 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90

&mid=241&cat=486&doc=9444  
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