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19 de Maio – Manifestação Nacional dos 

Professoress 

Dia de luta, também, de quem está 
aposentado! 

Na fase que atravessamos, torna-se decisivo que todos os professores, 
aposentados ou no ativo, manifestem o justo desagrado pelas 
posições que têm vindo a ser assumidas pelo Governo, onde, 

crescentemente, vingam as posições de um Ministério das Finanças (MF) 
transformado em porta-voz, cada vez mais explícito, de quantos impuseram 
e ainda impõem grandes sacrifícios aos portugueses. 

Se falarmos de quem já se aposentou, esses sacrifícios têm-se sentido no 
valor das pensões, calculadas de uma forma que constitui um verdadeiro 
roubo a quem, durante décadas, fez sempre os seus descontos, mas, 
igualmente, na quebra de direitos que deveriam ser inalienáveis. Não 
podemos pactuar, calando, com esta situação, sendo indispensável erguer a 
voz para exigir respeito por quem está aposentado. 

Para ler +: (clique aqui) 

INTER REFORMADOS 

Algumas notas sobre a acção da 
IR no plano internacional 

  

 

A IR no plano internacional e nacional seguirá 
evidentemente as orientações de acção definidas pela 
CGTP, organização sindical à qual estamos ligados e 
que expressa o projecto de transformação social pelo 
qual lutamos, nas suas formas e objectivos. 

Ler + (clique aqui) 

 

  

  

  

DA/FENPROF 

Orçamento do Estado 2018 
Exigências da FENPROF 
 
Foram poucas as medidas aprovadas e perante isto 
precisamos continuar a ação e a luta pela 
reposição e conquista de direitos como: a 

eliminação do fator de sustentabilidade e a variação 
da idade normal de acesso à aposentação ou o 
aumento do valor das pensões. 

Ler + (clique aqui) 

 
GARANTIR E DEFENDER ADSE PÚBLICA 
Membros do Conselho Geral apoiados pela 
Frente Comum requerem reunião urgente  

 

Ler + (clique aqui) 

Perante a inesperada demissão ou renúncia do Presidente 
do Conselho Diretivo da ADSE-IP e pelo conjunto de 
notícias veiculadas pela comunicação social, os membros 
do CGS (FC) solicitaram, com caráter de urgência, a 
realização de uma reunião  e de um inquérito interno, bem 
como de uma eventual auditoria externa.  

A ADSE não pode estar sujeita a interesses 

que lhe são alheios. 

  

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=560&doc=11446
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=514&doc=11444
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=11445
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=11447
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