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Encontramo-nos, 
de novo, em 5 de 
outubro! 

Terminado o período preferido, 
por norma, para férias, a vida 
retoma-se com grande dinâmica: 
é o ano letivo que se inicia; é o 
Dia Mundial do Professor que 
se aproxima, estando marcado 
encontro para Lisboa, em 5 de 

outubro, pelas 14:30 horas, no Marquês; é o nosso futuro 
coletivo que, para os próximos quatro anos, será decidido 
em 6 de outubro, quando os portugueses elegerem os 
deputados que irão definir a próxima maioria parlamentar. 

Nos últimos meses, porém, a FENPROF não esteve parada, 
tendo, mesmo, realizado o seu 13.º Congresso no qual se 
aprovou uma Resolução que não esqueceu os docentes 
aposentados, como é dada nota nesta informação que se envia a 
todos os colegas. 

 

<Clique para  ler o texto todo> 

 

Plano Europeu  
de Pensões Pessoais (PEPP) 

 

 

Inter-Reformados  

Posição da CGTP-IN 
 

 
 
Foi aprovado, no Parlamento Europeu, o 
Plano Europeu de Pensões Pessoais (PEPP), 
com 388 votos a favor, incluindo os votos dos 
deputados do PSD e CDS, 139 abstenções, 
incluindo as do PS, e 143 votos contra, com os 
votos dos deputados da CDU (PCP e PEV) e 
do BE. 
 

<Leia o texto completo, clicando aqui> 

 
  

 

 

13º Congresso Nacional  
dos Professores  

Preparámos a nossa intervenção no 13º Congresso da FENPROF 
debatendo com as/os docentes aposentadas/os a atualização da 
Carta Reivindicativa.  

<clique aqui: Carta Reivindicativa dos Docentes Aposentados> 

 

 
Por uma ADSE pública, 
solidária e ao serviço dos 
trabalhadores e dos 
aposentados 
 

 
 
A Frente Comum de Sindicatos da 
Administração Pública realizou dia 18 de 
setembro no Rossio, em Lisboa, uma Tribuna 
Pública em defesa de uma ADSE pública, 
solidária e ao serviço dos trabalhadores e 
aposentados. 
 
<Para ler tudo, clique aqui> 
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