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Relatório de Atividades – 2019 
 

Reflexão sobre os caminhos percorridos de modo a cimentá-los ou a 

corrigi-los 

 

 

Um relatório relata, isto é, informa que atividades um qualquer grupo realizou ao longo de 

um período definido. Mas a utilidade de um relatório é mais ampla: ele deve possibilitar uma 

reflexão sobre os caminhos percorridos de modo a cimentá-los ou a corrigi-los. 

Se nos limitarmos ao aspeto quantitativo, pode parecer que ao longo de 2019 fizemos 

pouco. Pode parecer, mas não é verdade. 

Submetemos o balanço do que fizemos à reflexão e juízo crítico de todos. Cremos estar 

num caminho certo, adequado à nossa situação pessoal e profissional, caminho que poderá e 

deverá ser melhorado. Caminho balizado pela vivência de professores e educadores que 

continuamos a ser, mas também pela assunção da nossa responsabilidade na construção de 

uma sociedade mais justa e mais humana, processo em que os sindicatos continuam a ter um 

papel determinante. 

Ao longo de 2019, os professores e educadores aposentados da FENPROF continuaram a 

“marcar” presença nos seus sindicatos, integrando órgãos de direção e de coordenação, 

participando nas lutas de todos os trabalhadores, ao mesmo tempo que discutiam e defendiam 

as reivindicações específicas da sua situação de aposentados, articuladas com os imperativos 

sociais inerentes ao processo de envelhecimento. 

Continuaram, também, a participar ativamente em todo o trabalho desenvolvido pela 

Inter-Reformados da CGTP-IN e das Uniões Distritais de Sindicatos. 

Mantiveram os processos de informação aos docentes aposentados com o site atualizado - 

www.fenprof.pt/APOSENTADOS/ - (nomeadamente, a incorreção das alterações feitas pela 

CGA às pensões na sequência da inconstitucionalidade da norma introduzida pelo Governo 

PSD/CDS no Estatuto de Aposentação, esclarecimento sobre a aposentação após 1 de outubro 

de 2019, situação da ADSE, estudos comparativos da evolução do IRS), editando textos no JF 

e enviando o Boletim Informativo.  

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/
https://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&cat=561&mid=241


 

 

 
 

Rua Fialho de Almeida, nº 3 – 1070-128 LISBOA – Telef. 213819190; Fax. 213819198; E.mail: fenprof@fenprof.pt 
www.fenprof.pt 

2 

Além disso, os aposentados criaram e mantiveram, de forma variável, nos seus sindicatos, 

momentos de convívio e de cultura, tão importantes nesta como em todas as outras “idades” 

ao longo da vida. 

 

Trabalho desenvolvido 

01de março - Reunião da Comissão Permanente do DA/FENPROF 

02de abril – Reunião da Comissão Permanente do DA/FENPROF 

25 de abril – Comemorações da Revolução de Abril 

01 de maio – Comemoração do Dia do Trabalhador 

19 de maio – Manifestação Nacional dos Professores 

20 de maio - Reunião da Comissão Permanente do DA/FENPROF  

21 de maio - Reunião da Comissão Coordenadora do DA/FENPROF 

14 e 15 de junho - 13º Congresso da FENPROF 

05 de outubro - Manifestação Nacional de Professores 

16 de dezembro - Reunião da Comissão Permanente do DA/FENPROF  

 

Lisboa, 28 de janeiro de 2020 

 

 


