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Um Encontro Nacional de docentes aposentados... 
para quê?
Somos professores!
Todos nós vivemos a alegria da liberdade, da de-
mocracia e de uma Escola para todos.
Fomos protagonistas de muitas vitórias, em lutas 
que contribuíram para melhorar as condições de 
vida do nosso grupo profissional e as condições de 
ensino e aprendizagem nas nossas escolas.
Seremos sempre professores e sentimos a respon-
sabilidade de participar nas lutas necessárias para 
assegurar um futuro diferente do que nos estão a 
querer impor, garantindo às novas gerações digni-
dade, segurança, trabalho, educação, saúde e paz.
Somos parte desta luta coletiva e estamos dispos-
tos a contribuir com a nossa experiência, o nosso 
saber e com o nosso empenhamento para a cons-
trução do futuro do nosso país. 
É por isso que nos envolvemos na realização deste 
Encontro promovido pela FENPROF.
Vamo-nos juntar para definir as nossas reivindica-
ções:

• O fim do congelamento e dos cortes nas pen-
sões de aposentação;
• O fim dos cortes no Sistema Nacional de Saú-
de e no Sistema de Segurança Social;
• O fim do agravamento dos impostos a todos os 
níveis (IRS, IVA,…).

Vamo-nos juntar para nos organizarmos melhor, 
para nos ligarmos aos aposentados e reformados 
de outros setores profissionais, assim como aos 
demais professores e restantes trabalhadores ain-
da no ativo, para lutarmos em conjunto com todos.
Vamo-nos juntar com representantes de Sindica-
tos de outros países da Europa (Espanha, França, 
Grécia) – sujeitos, como nós, à pressão das respe-
tivas “troikas” e agências de notação – para, em 
conjunto, procurarmos formas de acção comuns 
que permitam combater políticas e medidas que 
são globais. 

Participa!
Juntos e organizados somos uma força.

Juntos e organizados, através de ações desen-
volvidas pela FENPROF e os seus Sindicatos, 
será possível voltar a ter uma aposentação 
condigna e a vida que merecem aqueles que 
deram o melhor de si à Educação e a Portugal.
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