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EDITORIAL

A reconquista dos direitos - 2017
É indesmentível que a alteração política resultante das eleições legislativas de 2015 tem
produzido medidas positivas no que respeita aos direitos laborais e sociais dos
trabalhadores, dos reformados/aposentados, das crianças e dos idosos. É verdade
também que são tímidas e insuficientes e que as pressões do grande capital nacional e
internacional, bem como a chantagem política da UE são constantes no sentido de impedir
os avanços dos direitos individuais e coletivos da humanidade.
Muito há a fazer e a conquistar. Em 2017 temos de continua atentos e participativos uma
vez que o ano de 2017 vai continuar a ser palco de grandes lutas reivindicativas.
Contamos convosco!

Lutar e avançar por melhores salários e pensões

Confira aqui a sua pensão
[Aceder a calculadora da pensão – Excel]
É mais nítida a desvalorização dos salários
e pensões imposta nos últimos anos

Descongelar carreiras e
atualizar salários e pensões –
objetivos prioritários de luta
Perante a elevada desvalorização salarial
operada nos últimos anos só descongelando
carreiras e atualizando salários será possível
anular os seus efeitos muito negativos nas
vidas de docentes e investigadores, estejam
no ativo ou já aposentados. São, por isso,
objetivos prioritários da sua luta.
[Aceder ao texto completo]

Revalorização das
remunerações anuais para o
cálculo das pensões

A situação mundial continua marcada pela crise estrutural do sistema capitalista e pelo
agravamento da situação laboral, económica e social dos trabalhadores e dos povos.
Acentuam-se as ingerências, os bloqueios económicos e comerciais e a guerra, bem como
ações de desestabilização imperialista em diferentes continentes e em vários países.
A Europa confronta-se com crescentes tensões, entre países e dentro destes, com
posições xenófobas e racistas a ganhar terreno e avolumam-se problemas económicos,
sociais e laborais. Num quadro de crescente transferência de soberania dos EstadosMembros para instituições supranacionais, a União Europeia – instituição ao serviço do
grande capital e das grandes potências – é atravessada por crescentes contradições…
[Aceder ao texto completo]

ADSE: Governo transforma-a em Instituto Público
A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública manifesta desde já a sua
discordância com a transformação da ADSE num Instituto Público, devendo a mesma
manter-se na esfera pública do Estado enquanto sistema complementar de saúde dos
trabalhadores da Administração Pública, enquadrada na Direcção-Geral, garantindo o seu
carácter público. As sucessivas alterações quanto às contribuições por parte dos
trabalhadores deixaram já antever que um dos objectivos conduziria à abertura do sistema
potenciando a sua futura privatização.
[Aceder ao texto completo]

A formação das pensões de aposentação, de
velhice e de invalidez tem por base os
rendimentos do trabalho, revalorizados
anualmente, tendo em conta a evolução da
inflação.
Todos os aposentados, no ano de 2016, têm
direito a retroativos desde o dia da sua
aposentação quer nas verbas pagas pela
CGA, quer nas que receberam das escolas
depois de aposentados.
[Aceder ao texto completo]

Aposentação mais longe
Idade da reforma volta a
aumentar
Em 2017, a idade normal de acesso à pensão
aumenta para os 66 anos e três meses, ou
seja mais um mês relativamente ao corrente
ano.
[Aceder ao texto completo]

A FENPROF, agora, também no Facebook.
Visita e deixa o teu Gosto!
[clica aqui]

Federação Nacional dos Professores | Departamento de Professores Aposentados
Contactos: (mail) aposentados@fenprof.pt; fenprof@fenprof.pt (site) www.fenprof.pt/aposentados
Telefone: 213 819 190 | Morada: Rua Fialho de Almeida, 3, 1070-128 LISBOA

