
SPGL – SINDICATO DOS PROFESSORES DA GRANDE LISBOA 

Departamento de Professores e Educadores aposentados 

 

Cara/o Colega 

Vimos informá-la/o que se realizará um Plenário Sindical de docentes aposentados no próximo 

dia 14 de Novembro de 2013, na sede do SPGL em Lisboa, decorrendo em simultâneo a eleição 

dos delegados do SPGL à 1ª Conferência Nacional de Professores/as Aposentados/as da 

FENPROF. Esta eleição será feita por votação em lista, numa mesa de voto aberta entre as 

14h30 e as 17h00, nesse mesmo dia e local. 

O Plenário terá início às 14h30 com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 1. Eleição dos delegados do SPGL à 1ª Conferência Nacional de Professores/as e 

Educadores/as Aposentados/as da FENPROF.  

 2. Informações 

 3. Actividades desenvolvidas pelo Departamento e perspectivas futuras. 

 4. Outros assuntos 

 5. Apuramento dos resultados (17h) 

Dada a importância deste Plenário, contamos com a Sua presença. 

Junto enviamos o Regulamento Eleitoral para a Eleição dos Delegados à 1ª Conferência 

Nacional de Professores/as Aposentados/as da FENPROF. 

Aproveitamos a oportunidade para lhe comunicar que a FENPROF está a avançar com acções 

jurídicas contra a “taxa” denominada CES (Contribuição Extraordinária de Solidariedade) que o 

Estado cobra indevidamente aos aposentados da CGA. Assim, foram já apresentadas acções em 

tribunal, nas seis regiões de intervenção dos sindicatos – Porto, Coimbra, Lisboa, Beja, Funchal 

e Ponta Delgada.  

É agora necessário que os docentes aposentados apresentem também as suas reclamações 

individuais junto da Caixa Geral de Aposentações. Para isso a FENPROF preparou uma minuta 

de reclamação que os sócios dos sindicatos devem utilizar, mas que não é possivel enviar em 

anexo devido à sua dimensão. Caso queira avançar com a sua reclamação deve dirigir-se à sede 

ou a uma delegação do SPGL a fim de obter o apoio necessário. Para mais informações contacte 

os telms. 960202007 e 917847722. 

                                                                Cumprimentos sindicais 

                                                          O Coordenador do Departamento 


