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Plano de ação para 2020 
 

SOMOS PROFESSORES, SOMOS APOSENTADOS: COM OS 

NOSSOS SINDICATOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

MAIS JUSTA! 
 

Nos últimos anos, as conceções sobre aposentação e envelhecimento sofreram importantes 

mudanças. O paradigma tradicional de um olhar compassivo para com os idosos, que era 

dever ajudar, não só pela sua maior fragilidade, mas até pela ineficácia ou mesmo abandono 

das instituições do Estado, vem sendo substituído pela afirmação do envelhecimento como 

uma fase da vida em que o seu conhecimento e experiencia são, reconhecidamente, um 

contributo importante para a sociedade e em que têm o direito de ser felizes. Necessariamente, 

exige-se que tal seja suportado num conjunto de responsabilidades assumidas pelo Estado, 

enquanto responsável pela organização da sociedade, e que têm de responder às 

especificidades dessa fase da vida. 

A conquista civilizacional de uma maior longevidade, associada a uma melhoria da 

qualidade de vida neste período – campos em que Portugal tem ainda de melhorar muito – 

obrigou os Estados e as sociedades, no seu todo, a procurarem respostas para as novas 

exigências no que respeita a apoios sociais, de saúde, de lazer… Lamentavelmente, aquela 

conquista também tem sido pretexto para adiar o direito à reforma sem penalizações, 

prolongando o tempo de trabalho, e para medidas que reduzem o valor das pensões, de que o 

fator de sustentabilidade é o exemplo mais claro. 

Conjuntamente, o modo como aposentados e idosos, de uma forma geral, se posicionam 

perante a sociedade também se tem alterado. De sujeitos “dependentes”, passaram a ver-se 

como sujeitos ativos, possuidores de direitos inalienáveis, pelos quais se dispõem a lutar. De 

forma crescente, exigem ser vistos como elementos atuantes na definição e construção da 

sociedade que é também sua. 

Os sindicatos – cuja compreensão da situação dos trabalhadores aposentados se tem 

modificado positivamente – têm tido um papel determinante na construção e consolidação 

destas mudanças de paradigma. De um período em que a reforma ou a aposentação 
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significavam deixar o sindicato – entendido como instituição de defesa dos direitos dos 

trabalhadores no ativo –, os sindicatos têm consolidado o entendimento dos aposentados 

como cidadãos que, de uma forma própria, continuam a contribuir para a construção de 

sociedades mais justas, nas quais o mundo do trabalho, de que permanece o sentimento de 

pertença, é pedra basilar. Portanto, os aposentados têm lugar próprio na vida do seu sindicato. 

Os sindicatos da FENPROF refletem bem esta nova mentalidade. Em todos eles, nos 

últimos anos, a organização do setor dos professores aposentados tem vindo a melhorar, a 

crescer e a consolidar a sua luta ativa, não só pelos direitos específicos dos docentes 

aposentados, mas pelos direitos de todos os cidadãos, aposentados ou trabalhadores no ativo. 

É esse o pano de fundo do Plano da Ação do Departamento de Aposentados da FENPROF 

para 2020. Um plano cuja concretização exige o envolvimento dos aposentados, mas também 

dos seus sindicatos. Um plano na busca do direito a um envelhecimento feliz, possibilitada 

(também) pela intervenção política, cívica e sócio-cultural em suma, protagonizada por 

sujeitos que se assumem como cidadãos de pleno direitos e deveres. 

 

Reivindicações fundamentais para 2020 

 Definição e execução de um Plano Nacional e Global para o Envelhecimento e 

Dependência 

 Manutenção do sistema público de Segurança Social, afirmando os princípios de regime 

distributivo e de compromisso intergeracional, combatendo as teses de plafonamento, 

de capitalização individual, a abertura de caminhos para a sua privatização, mesmo 

que parcial, caminhos que são contrários, em particular, à defesa das classes 

economicamente mais fracas. 

 Afirmação do caráter universal do SNS que garanta os recursos necessários e a sua 

adequada utilização, de modo a responder cabalmente aos cuidados de saúde dos 

cidadãos, particularmente críticos entre a população aposentada e reformada. 

 Incorporação de novos recursos técnicos e medicamentosos garantindo maior sucesso e 

eficácia nos cuidados de saúde.  

 Atualização das pensões de modo a repor o poder de compra gradualmente perdido ao 

longo dos anos. 

 Atualização da tabela de retenção do IRS e das deduções específicas e à coleta para os 

aposentados, compatível com a situação de aposentação/reforma, considerando que o 

envelhecimento arrasta consigo despesas inevitáveis para a saúde e para apoios. 

 Conservação da natureza pública da ADSE que é um direito dos trabalhadores e 

aposentados da Administração Pública, mantendo a sua matriz essencial como 

subsistema complementar, recusando, desde logo, os projetos de mutualização. 
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Ação Sindical 2020 

Tendo em vista estas reivindicações, prosseguiremos ativamente a definição e a 

concretização de ações de luta, organizando e desenvolvendo formas de ação que resultem em 

soluções adequadas, em unidade com as organizações que o Departamento dos Aposentados 

da FENPROF integra, bem como com outras organizações, nomeadamente internacionais, 

com as quais o contacto se mostre viável e adequado. Daremos também particular atenção ao 

estímulo da interação e convergência solidária dos aposentados nas lutas dos docentes e de 

outros trabalhadores no ativo. 

Com vista ao apoio ao desenvolvimento cultural e cívico dos aposentados, o 

Departamento compromete-se a prosseguir e aprofundar o trabalho desenvolvido pelos 

diversos sindicatos nos domínios da formação, cultura e lazer dos associados.  

Com vista a continuar a aperfeiçoar a ação sindical do Departamento, no domínio interno, 

compromete-se a: 

 Continuar a melhorar o funcionamento interno da Comissão Permanente, com 

reuniões ordinárias bimensais, e a organização e funcionamento da Comissão 

Coordenadora, com a realização de duas reuniões ordinárias anuais, e circulação de 

informação.  

 Continuar a aperfeiçoar a informação e a sua articulação – JF, Site, Boletim Net e 

outros. 

 Lançar uma campanha junto dos sócios dos vários sindicatos para fomentar a 

continuação da sua ligação ao sindicato, após a aposentação.  

 

Para completar a informação consultar a Carta Reivindicativa Departamento de 

Aposentados. 

 

Lisboa, 28 de janeiro de 2020 

https://www.fenprof.pt/13CONGRESSO/?aba=143&mid=362&cat=682&doc=12104
https://www.fenprof.pt/13CONGRESSO/?aba=143&mid=362&cat=682&doc=12104

