
ATA DO PLENÁRIO DE PROFESSORES E EDUCADORES APOSENTADOS DO SPGL DE 7 
DE JANEIRO DE 2013 

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, pelas quinze horas, reuniram‐se 
em Plenário os Professores e Educadores Aposentados do SPGL, com a seguinte  

ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Informações; 
2. Orçamento de Estado – medidas aprovadas que afetarão os aposentados; 
3. 7.ª Conferência Nacional da Inter‐Reformados 

‐ Apresentação e discussão dos documentos a serem aprovados na Conferência 
‐ Eleição dos delegados à Conferência  

 
No primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Coordenador do Departamento, Bráulio 
Martins prestou informações relativas à participação do Departamento nas ações de 
luta desencadeadas até ao momento, chamando a atenção para a petição dos 
reformados entregue pela IR na AR em Setembro, para a queixa apresentada pela IR ao 
Provedor de Justiça relativa às medidas que estavam a ser tomadas pelo governo e que 
lesam os direitos e espectativas dos reformados e aposentados e para os processos 
instaurados em tribunal pelos sindicatos da FENPROF para reposição dos subsídios de 
férias e de natal de 2012. 
 Deu ainda a conhecer o calendário das próximas iniciativas, nomeadamente a 
manifestação nacional de professores e educadores no próximo dia 26/1.  
Referiu ainda, as actividades sócio‐culturais desenvolvidas pelo Departamento, no 
presente ano letivo, assim como as já programadas para o 2º período.  
De seguida, deu conhecimento aos presentes do método de eleição dos delegados à 7ª 
Conferência Nacional da IR, recolhendo os nomes dos sócios candidatos a esta função. 
 
No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o Coordenador fez a apresentação das 
principais características do Orçamento geral do Estado, no que concerne às medidas 
gravosas que atingem a classe dos Aposentados da Função Pública. Seguiu‐se um 
debate com apresentação e discussão de dúvidas colocadas pelos professores 
presentes que também sugeriram algumas propostas, nomeadamente: apresentação 
de uma Providencia Cautelar que impeça o desenvolvimento das medidas do governo 
relativas aos aposentados, até o Tribunal Constitucional se pronunciar sobre a sua 
constitucionalidade; apresentação de um texto na AR sobre a situação dos 
aposentados e manifestação nas galerias da AR; divulgar junto da comunicação social, 
através de textos, a situação actual e futura previsível, dos professores aposentados. 
 
No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos sobre a 7.ª Conferência Nacional, fez‐se a 
apresentação e discussão dos documentos. Maria Margarida Mascarenhas, membro 
do Departamento, deu a conhecer a organização da Inter‐Reformados e a forma de 
participação e intervenção dos Professores e Educadores Aposentados do SPGL nas 
várias estruturas da IR (a nível distrital e nacional).  
Natália Bravo, membro do Departamento, passou à apresentação sucinta dos projetos 
dos documentos a serem discutidos e votados na Conferência, seguindo‐se o debate 



sobre os mesmos; este ponto terminou com o esclarecimento de dúvidas colocadas 
pelos presentes. 
Ficou acordado que os professores interessados deverão fazer chegar aos delegados 
eleitos, as alterações que se propuserem fazer aos documentos em causa, até ao dia 
dezassete de Janeiro. 
O plenário terminou com a eleição dos delegados à Conferência, sendo a mesa 
eleitoral constituída pelos professores: 
 
Alina Marcelino 
Odete Cruz 
Lizália Martins. 
 
Votaram 42 professores, dos 51 inscritos presentes no plenário, sendo o resultado da 
eleição, o seguinte: 
 
Alina Marcelino  ‐   18 votos 
Carmelinda Pereira ‐               12 votos 
Florinda Amaral –   11 votos 
João Rato ‐               24 votos 
Joaquim Pagarete   20 votos 
Maria do Carmo Lopes 08 votos   
Natália Bravo   20 votos    
Teresa Chaveca  05 votos 
 
Foram assim eleitos os quatro mais votados: Alina Marcelino, João Rato, Joaquim 
Pagarete e Natália Bravo 
 
Após a apresentação destes resultados, nada mais havendo a tratar, encerraram‐se os 
trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente acta. 
 
 
Os Membros da Mesa 
 
Bráulio Martins 
Maria Margarida Mascarenhas 
Maria Natália Bravo 
  
  
  

        
                
 
 
 


