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Resolução/Caderno reivindicativo
A crescente proporção de aposentados/reform ados e idosos no conjunto da população
portuguesa, com o, de um m odo geral, nos países europeus, conferiu a este setor da
população um peso político significativo, em parte associado ao seu im pacto nos
processos eleitorais.
Esta situação desencadeou nas nossas sociedades discursos contraditórios: uns,
acentuam e lam entam o peso excessivo dos “im produtivos” nas despesas sociais e
legislam no sentido de reduções significativas no valor das suas pensões e prestações
sociais, ao m esm o tem po que apresentam a velhice com o um estigm a, de que a
expressão “peste grisalha”, em tem pos usada pela direita, é exem plar tradução; outros,
com os quais nos identificam os, sublinham o valor de cidadania acum ulado num a
categoria social de que se deve aproveitar o saber, a experiência e a dedicação, ao
mesm o tempo que continuam a lutar por pensões valorizadas e dignas, por uma ADSE
que responda às necessidades inerentes à situação do sector e por um conjunto de
medidas que possibilitem aos aposentados/reformados uma existência digna.
Os aposentados/reform ados continuam a ser cidadãos ativos, para quem não é
indiferente o rumo da sociedade porque é nesse rumo que se define o conjunto de
direitos de que não prescindem e pelos quais lutam , num a interação solidária do coletivo
e do individual.
Nas suas lutas contam com o apoio dos sindicatos em que estão integrados,
participando igualm ente nas reivindicações dos professores no ativo, nom eadam ente na
defesa de um a Escola Pública de qualidade e na dignificação da profissão docente, da
qual sem pre se orgulharão, independentem ente, de ser exercida no setor público,
particular ou cooperativo.
Não se respeita a si própria a sociedade que esquece e não respeita os seus
aposentados/reform ados e toda a população idosa. Ao longo do tem po, tem os aprendido
que o respeito que ganhám os foi fruto das nossas lutas. Lutas, que se m antêm
indispensáveis num tempo em que, apesar de se reconhecerem alguns avanços, os
grandes problemas que afetam os aposentados/reformados e, em geral, toda a
sociedade portuguesa, continuam por resolver, incluindo no plano de rendimentos.
Assim , aqui deixam os bem clara a nossa determ inação de lutarm os por todas as
reivindicações que vierem a ser definidas nesta 2ª Conferência dos Docentes
Aposentados dos Sindicatos da FENPROF.

A nossa luta é tam bém a luta pela dignidade de toda a sociedade.

1. Princípios e Orientações Gerais da Ação Sindical
Definim os com o princípios fundam entais da nossa ação sindical, a defesa de serviços
públicos universais e de qualidade, o com bate contra as desigualdades e a luta pela
construção de um a sociedade justa e solidária em que sejam assegurados os direitos
básicos e a qualidade de vida de todos os cidadãos.
Destes princípios decorrem as seguintes orientações gerais da nossa ação:
1.1 – A independência financeira do sistem a previdencial.
1.2 – A defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da ADSE e criação de novas
form as de apoio no âm bito da saúde para a 3ª idade.
1.3 – A defesa de um sistem a e de condições gerais de aposentação justas.
1.4 – A definição de um plano nacional global sobre envelhecim ento.
A defesa destes 4 princípios coloca-nos um conjunto de reivindicações e de
orientações específicas que se passam a apresentar:

1.1 - Sobre a independência financeira do sistema previdencial
1.1.1 - A diversificação das fontes de financiam ento do sistema previdencial, com a
garantia da entrada das receitas resultantes das contribuições dos trabalhadores e das
em presas.
1.1.2 - O reconhecim ento de que a criação de em prego estável, o com bate à
precariedade e o aum ento dos salários contribuem para o reforço financeiro da
segurança social e para a salvaguarda dos direitos de proteção social.
1.1.3 – O com bate à fraude e evasão fiscais.
1.1.4 – A oposição à redução da TSU, facto reconhecido por ser contrário aos
interesses da segurança social. O m odo de contribuição das empresas para a segurança
social tem de se tornar m ais justo, defendendo-se, nom eadam ente, a criação de um a
taxa contributiva que incida não só sobre os salários, m as tam bém sobre a riqueza
criada (valor acrescentado líquido - VAL).
1.2 - Sobre a defesa do SNS e da ADSE
Os trabalhadores da Adm inistração Pública descontam , com o todos os trabalhadores,
para o SNS e, cum ulativam ente, na sua grande m aioria, para a ADSE.
1.2.1 - A defesa do Serviço Nacional de Saúde, de caráter universal, e que, de acordo
com a Constituição da República Portuguesa (CRP), garanta:
• a sua dotação com os recursos necessários e adequada utilização, com batendo as
assim etrias e desigualdades territoriais, bem com o todas as situações de subutilização e
desperdício;
• o fim da prom iscuidade com os interesses privados;
• a rejeição da privatização de hospitais, designadam ente através e da sua entrega às
Misericórdias;
• a suspensão de novas parcerias público-privadas, procedendo à reversão das
existentes para o Setor Público Adm inistrativo.

1.2.2 – A manutenção da ADSE dentro do sector público, como sistema complementar
de saúde e com o parte integrante do estatuto laboral dos trabalhadores da
Adm inistração Pública, bem gerida e fiscalizada com a participação dos beneficiários,
melhorando a qualidade da sua oferta, tendo em conta, nomeadamente, o avanço da
ciência e da tecnologia, e excluindo qualquer form a de privatização.

1.3 - Sobre o sistema e condições gerais de aposentação
1.3.1 - A definição clara da situação financeira da CGA por form a a garantir as
pensões de todos os aposentados que dela dependam .
1.3.2 - A defesa de um regim e de aposentação justo para os docentes, que tenha em
conta o elevado desgaste da profissão.
1.3.3 - A alteração da versão atual do Estatuto de Aposentação na Adm inistração
Pública, nom eadam ente, com a supressão do fator de sustentabilidade e a integração da
idade no cálculo das pensões, consolidando um regime que garanta a necessária
segurança a quem se aposenta im pedindo quaisquer alterações a este Estatuto que
reduzam as pensões e que criem inseguranças e incertezas no futuro dos aposentados.
1.3.4 – A efetiva atualização anual do valor das pensões.

1.4 - Sobre a definição de um plano nacional global para o envelhecimento e
dependência
1.4.1 – A definição e aplicação de um Plano Nacional Global sobre Envelhecim ento e
Dependência (PNG-ED) que consagre um a política integrada para a população
aposentada/ reform ada e idosa, que tenha em conta o artº 72 da CRP e o Plano de Ação
Internacional de Madrid sobre o Envelhecim ento (2002), que deve estabelecer,
nom eadam ente:
• a garantia do envelhecimento com dignidade e bem -estar, prom ovendo um a cultura
de solidariedade e respeito baseada no Cuidado pelas pessoas idosas;
• o alargamento de estruturas de apoio a toda a população idosa;
• a defesa e valorização da universalidade e qualidade dos Serviços Públicos e das
Funções Sociais do Estado, por form a a serem assegurados a todos cidadãos os direitos
básicos, de acordo com a CRP;
• o alargamento da rede pública de cuidados continuados e paliativos, de
proxim idade e de qualidade, no dom icílio ou em instituições;
• o reforço da fiscalização sobre as instituições de apoio a pessoas idosas e
dependentes;
. a criação de condições que facilitem a m obilidade dos reform ados e idosos, com o
objetivo de permitir uma maior participação na vida social, favorecer a ocupação do
tempo, combater o isolam ento e prevenir a exclusão social;
• a promoção de políticas públicas que respeitem o envelhecimento e promovam a
participação ativa dos aposentados/ reform ados e idosos na sociedade.
1.4.2 – A criação de um novo ram o de proteção social que abranja todas as pessoas
que se encontrem em situação de dependência. As respostas existentes não são
suficientes, ainda que tenha sido positiva a criação da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados. É preciso reforçar as respostas públicas em domínios
fundam entais com o a prevenção, a estrutura de equipam entos sociais, os cuidados
continuados e a Segurança Social, e que estas respostas sejam coerentes e articuladas.
1.4.3 – A realização de estudos que perm itam um m elhor conhecim ento da
problem ática da dependência da população idosa, nom eadam ente sobre a sua

incidência, severidade, duração, idade m édia em que surge, prestação de cuidados e
seus custos.
1.4.4 - A exigência de um a form ação de qualidade para os cuidadores de
proxim idade, na perspetiva de um a ajuda m ais inform ada e adequada ao bem -estar dos
idosos e dependentes.
1.4.5 - A melhoria das políticas públicas de apoio e estímulo à ocupação de tem pos
livres, nomeadam ente no que respeita aos Serviços Sociais da Administração Pública.
1.4.6 - O reconhecim ento form al das organizações representativas dos aposentados/
reform ados e idosos (nos cam pos social, cultural, económ ico e político) mediante a sua
participação obrigatória nos organism os e instituições que lhes digam respeito, com o
por exem plo, tam bém , os Serviços Sociais da Adm inistração Pública.

2 - Reivindicações imediatas
2.1 - Sobre o valor real das pensões
2.1.1 – O aum ento do valor de todas as pensões, sem atualização desde 2009, de
modo a ser recuperado o poder de com pra (a inflação acumulada de 2009 a 2015
aproxim ou-se dos 9% ).
2.1.2 - A publicação, no m ês de janeiro, da portaria anual, que atualiza os coeficientes
de revalorização da rem uneração de referência para o cálculo das pensões.
2.1.3 - A anulação da lei que aplica o fator de sustentabilidade aos
aposentados/reform ados por incapacidade quando atingem os 65 anos
e correção das pensões que foram alteradas em função desta lei.
2.1.4 – A revogação das norm as legais que im põem a dedução, na pensão, dos
valores relativos a indem inização por acidente de serviço, ocorrido durante o período em
que o docente se encontrava no ativo.
2.1.5 - O aum ento do núm ero de escalões do IRS e um a redução das taxas nos
escalões m ais baixos, garantindo o não agravam ento do im posto no escalão
imediatam ente a seguir ao último que teve essa redução da taxa.
2.1.6 - A reposição do valor das deduções à coleta (atualm ente 10% ) nom eadam ente
das despesas de saúde e habitação conform e o existente anteriorm ente (30% ).
2.1.7 - A dedução em sede de IRS das despesas efetuadas com atividades de
carácter form ativo, inform ativo e cultural.
2.1.8 - A indexação da dedução específica para o IRS ao salário mínimo nacional,
com o aliás já se fez até 2012, altura em que o governo
PSD/CDS, através da Lei do Orçam ento de Estado de 2012, em alteração feita à
socapa no OE, passou a indexá-la ao Indexante de Apoios Sociais (IAS).
2.1.9 – A reposição dos descontos para a ADSE apenas sobre 12 m eses (significaria
um a quebra de receita de cerca de 75 m ilhões de euros que é um valor m uito
aproxim ado ao que a ADSE gasta com os beneficiários cujo baixo rendim ento os isenta
de quotização e cujo papel social devia ser assum ido pelo Estado e não pela própria
ADSE) e a redução, faseada, do valor da quotização assente num estudo tecnicam ente
credível para se avaliar a sua sustentabilidade futura.

2.2 - Sobre os direitos sociais
2.2.1 - A salvaguarda e reforço do SNS com a eliminação das taxas m oderadoras e o
direito à saúde, nom eadam ente com o acesso aos serviços dos m édicos e enferm eiros
de fam ília.
2.2.2 – A atualização das tabelas de com participação da ADSE, nom eadam ente nos
atos m édicos de regim e livre, nos lares e no apoio dom iciliário.

2.2.3 – A criação de serviços de geriatria nos Centros de Saúde e nos Hospitais
Centrais e equiparados e a hum anização das condições no transporte dos doentes,
procurando, contudo, a sua rentabilização.
2.2.4 – O alargam ento da lista de doenças raras e crónicas, de vítim as de acidente de
trabalho, de doenças profissionais e, entre outros apoios, a gratuitidade dos
medicamentos, correspondentes a essas situações.
2.2.5 – O acesso a cuidados continuados e paliativos, públicos, de proxim idade e de
qualidade, por parte dos cidadãos em dependência, no dom icílio ou em instituições.
2.2.6 - O reforço da fiscalização sobre as instituições de apoio a pessoas idosas e
dependentes.
2.2.7 – A concessão de descontos de, pelo m enos 50% , para idosos em todos os
tipos de transportes coletivos, sem lim itação de horários, com vista à prom oção da
mobilidade dos idosos, fator importante de combate
ao isolam ento.
2.2.8 – O cum prim ento da legislação sobre abolição das barreiras arquitetónicas nas
vias e acessos a edifícios públicos e privados e m elhoria da sem aforização nas
passadeiras.
2.2.9 - A exigência de que as instituições bancárias cobrem com issões apenas por um
“serviço efetivam ente prestado”, devendo o Estado definir, sem m argem para dúvidas, o
que se pode aceitar com o esse serviço. (5 m ilhões de euros é o valor das com issões
cobradas, diariam ente, no 1º sem estre, pelos cinco m aiores bancos, onde se inclui a
Caixa Geral de Depósitos).

2.3 - Sobre o sistema e condições gerais de aposentação
2.3.1 - O fim do acesso a docum entos oficiais, exclusivam ente, por via eletrónica
disponibilizando outras vias alternativas.
2.3.2 - A revogação do fator de sustentabilidade, cuja aplicação está a conduzir a
um a inaceitável e progressiva redução do valor das pensões a atribuir, bem com o, da
integração da idade no cálculo das pensões e recalculo das pensões que tiveram a
aplicação do fator de sustentabilidade.
2.3.3 - O direito de acesso im ediato à reform a antecipada voluntária, sem qualquer
penalização, para os trabalhadores com 40 ou m ais anos de carreira contributiva.

3 - Ação Sindical
Com vista à satisfação destas reivindicações, reafirmamos a determinação de prosseguir
ativam ente o trabalho de definição e concretização de ações de luta, organizando-as e
desenvolvendo-as em form as de que resultem as soluções adequadas, em unidade com
as organizações que o DA/FENPROF integra, bem com o com outras organizações,
nom eadam ente as internacionais, cujos contactos se m ostrem viáveis e adequados.
Darem os tam bém particular atenção ao estím ulo da interação e convergência solidária
dos aposentados nas lutas dos docentes e outros trabalhadores no ativo.
Prosseguirem os a construção de um a cultura de não violência a todos os níveis, para
todos os géneros, para todas as idades, para todos os grupos étnicos.
No apoio ao desenvolvimento cultural e cívico dos aposentados, o DA/FENPROF
com prom ete-se a prosseguir e aprofundar o trabalho desenvolvido pelos diversos
sindicatos, nos dom ínios da form ação, da cultura e do lazer dos associados. No domínio

interno, no sentido de continuar a desenvolver e a fortalecer a ação sindical do
DA/FENPROF, com prom etem o-nos a:
• continuar a melhorar o seu funcionamento interno, nomeadamente da CP, com
reuniões ordinárias bim ensais e a reflexão sobre organização/ funcionam ento da CC;
• manter e aperfeiçoar a informação e a sua articulação – JF, Site, Boletim Net e
outros;
• incentivar a integração dos elem entos da CC em grupos de trabalho e de
investigação considerados oportunos, nom eadam ente, Plano Nacional Global sobre o
Envelhecim ento e Dependência (PNG-ED) e maus tratos aos idosos;
• desenvolver atividades diversificadas, da iniciativa de cada sindicato de professores,
mas de form a articulada, designadamente de natureza cultural, lúdica ou outra de
interesse dos docentes aposentados.
Porto, 21 de novem bro de 2017
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