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Caríssimas/os colegas

Depois da reestruturação de funcionamento
do Departamento de Aposentados ao nível da
FENPROF (DA/FENPROF) seguiu-se a sua
organização e reforço.

Estamos a reorganizar a informação, por forma a articularmos as diversas fontes:
1. Participação sistemática no Jornal da FENPROF – JF, publicado de 2 em 2 meses e que chega a
todos os sócios;
2. Actualização regular do Site http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/;
3. Envio, pelos sindicatos, de E-mails aos sócios;
4. Organização de uma newsletter da responsabilidade do DA/FENPROF, que terá como objetivo
principal dar relevo e enquadrar as questões que digam respeito aos docentes aposentados (a
newsletter não substitui a consulta regular do site).
Reforçámos laços de trabalho com a Inter-Reformados – IR – e respetivas Uniões de Sindicatos, com
quem já trabalhamos há muito, e com as/os aposentados da Administração Pública, participando na
realização do II Encontro Nacional de Aposentados, a 5 de Maio de 2014, a que se seguiram várias
reuniões de trabalho.
No campo das reivindicações conseguimos, através das lutas desenvolvidas, impedir que não só o
governo continuasse a aplicar a CES à generalidade dos aposentados, como impedir a implementação
da Contribuição de Sustentabilidade – CdS – em 2015, o que corresponderia a uma “CES” para toda a
vida, isto é, a um corte definitivo das pensões.
Conseguimos, pela luta, repor o regime especial de aposentação para os educadores e professores
do 1º CEB do ensino básico em regime de monodocência que concluíram o curso do Magistério
Primário e da Educação de Infância em 1975 e 1976.

PARECER DA FENPROF SOBRE A PROPOSTA DE LEI N.º 254/XII
A proposta de Orçamento do Estado para 2015 revela clara opção de dar continuidade às medidas de
empobrecimento, aos despedimentos, aos cortes salariais e à destruição de serviços públicos que
afetam negativamente os trabalhadores da Administração Pública e, de uma forma geral, todos os
trabalhadores portugueses. Tais medidas, a concretizarem-se, serão um novo ataque não só aos
trabalhadores, mas a toda a população, por via da degradação e encerramento de serviços públicos,
aumentando ainda mais os custos para o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, educação,
segurança social, justiça, entre outros.

LER+
em Parecer da FENPROF sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015

REFORMADOS PRESENTES

Milhares de trabalhadores em protesto
contra as políticas do Governo
No dia em que na Assembleia da República a maioria PSD/CDS aprovou, na
generalidade, a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2015, milhares
de trabalhadores da administração pública saíram à rua para protestar contra
as políticas aplicadas ao setor e exigir a demissão do Governo.
E vamos conseguir pela luta concretizar muitas outras reivindicações. Para isso temos de alargar a
unidade e precisamos de vós em todas as ações de luta, incluindo as concentrações, manifestações
outras ações de rua, já programadas para este mês.
É preciso vencermos a inércia. Temos que manifestar a nossa indignação contra as medidas
gravosas do orçamento propostas pelo Governo, enriquecer e apoiar as propostas de alteração
defendidas pelas nossas estruturas sindicais através dos pareceres que farão chegar à Assembleia da
República.

VAMOS CONTINUAR NA LUTA CONTRA A PROPOSTA DE OE 2015 DO GOVERNO
O Orçamento de Estado para 2015 encontra-se em discussão até 25 de novembro, dia
em que será votado na especialidade na Assembleia da República. A Marcha pelo
Emprego, Salários e Pensões, Direitos e Serviços Públicos, promovida pela CGTP-IN
de 21 a 25 de novembro, exige a nossa participação.

LER+
em Docentes aposentados vão à luta!
GRUPOS PARLAMENTARES RECEBEM A COMISSÃO NACIONAL DE APOSENTADOS DA FCSAP
A Comissão Nacional de Aposentados da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública
solicitou aos grupos Parlamentares da AR audiências para expor as preocupações dos Aposentados
face à proposta de lei que aprova o OE para 2015, bem como em relação a outras medidas políticas e
legislativas que lhes dizem respeito. Já responderam os Grupos Parlamentares do PEV, PCP e CDS.

+NOTÍCIAS
em: http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/
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