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Departamento de Professores e Educadores Aposentados 

 

 

Colega 

A Inter-Reformados da União de Sindicatos de Lisboa vai realizar, no próximo dia 
22, o seu 8º Encontro com o lema - UMA VIDA DE TRABALHO EXIGE 
VALORIZAÇÃO DAS REFORMAS NO PRESENTE E NO FUTURO  

Todos sabemos que as realidades se vão alterando e, por isso, uma nova 
reorganização de estratégias e até das reivindicações que temos elencadas, se 
torna necessário. A discussão do Orçamento de Estado para 2019 também se 
aproxima. O OE de 2018 conteve algumas mediadas positivas, mas é preciso não 
esquecermos que só foram possíveis devido à atual correlação de forças na 
Assembleia da República e à nossa luta – trabalhadores no ativo e reformados. 
Sabemos que é necessário ir muito mais longe - melhoria dos salários e das 
pensões, ao nível da política fiscal, da proteção social, dos serviços públicos e das 
funções sociais do Estado, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, Escola 
Pública, Justiça e Poder Local Democrático. 

Neste Encontro o SPGL tem direito a uma representação de 7 delegados indicados 
da seguinte forma: o Coordenador do Departamento, 3 delegados indicados pela 
Direção e 3delegados eleitos em plenário do DA. 

Pela importância de tudo isto vamos realizar o plenário indicado no verso  e 
contamos com a tua participação. 

Saudações fraternas. 

Bráulio Martins 

(Coordenador do DA/SPGL) 

 

NOTA – Devido aos custos elevados do envio, pelos CTT, de toda a informação que nos diz 

respeito não nos é possível fazer chegar por esse meio as informações da nossa actividade, por isso 

procuramos ter o "nosso" site actualizado https://www.spgl.pt/dep-aposentados 

bem como a "nossa" página do facebook https://www.facebook.com/Departamento-de-Professores-

e-Educadores-Aposentados-do-SPGL-410270459048383/ 

Para além disso a maior parte da informação, sobretudo a referente às atividades sócio-culturais 

enviamo-las via email. Se não tem email actualizado no sindicato solicitamos que o envie para o 

centro de dados do SPGL – org@spgl.pt 
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SPGL - Departamento de Professores e Educadores aposentados 

 

 

 
Plenário de Sócios Aposentados do SPGL 

do Distrito de Lisboa 
 
 

12/06/2018 – 3ª Feira – 15.00h 
Sede do SPGL 

 
 

 

Ordem de Trabalhos: 

1- Informações 

2- Atividades do Dep. Aposentados - SPGL 

3- 8º Encontro da Inter-Reformados-Lisboa – 22 junho 
- Análise e discussão dos documentos 
- Eleição dos delegados 

 
 
 
Nota: Os delegados a eleger são três. Os interessados deverão apresentar a sua 
candidatura no início da sessão. 
 
 
 
 

O Coordenador do Departamento  

  

Bráulio Martins 

 

 


