
 

 

 

 

 

Apresentação do Relatório de Atividades / Período 2018-2022 

 
Céu Figueiredo 

Dirigente do SPZS 
 

Caros Convidados, 

Caros Colegas Delegados, 

 

O Relatório de Atividades do Departamento de Docentes Aposentados da FENPROF 
(DA/FENPROF), que assumi apresentar, está estruturado em duas partes sequenciais. 

Na primeira, pretende-se fazer um breve enquadramento ou caracterização da situação no 
período em causa, enquanto na segunda se referência o trabalho realizado pelo DA/FENPROF 
nos campos organizativo, da acção reivindicativa e das iniciativas. 

 

1ªParte – Enquadramento/caracterização da situação 

Considerando os aposentados e os seus direitos, é referido conforme consta na Carta 
Reivindicativa sobre a situação dos Professores Aposentados aprovada no 13º Congresso da 
Nacional de Professores e ratificada no 14º Congresso e passo a citar 

“os fenómenos do envelhecimento populacional e da crescente longevidade são hoje 
reconhecidos como desafios centrais do séc. XXI, logo inadiáveis. Embora positivos, tais 
fenómenos arrastam consigo desafios políticos, sociais e humanamente significantes” 
fim de citação e ainda, volto a citar a Carta Reivindicativa “A promoção de um 
envelhecimento ativo e saudável apoia-se em conceitos como os de qualidade de vida e 
de bem-estar que, embora de natureza holística, se apresentam sempre presentes e 
por todos procurados ao longo do ciclo de vida” fim de citação. 

A situação política, que inicialmente apresentava um quadro mais favorável à satisfação dos 
direitos do trabalhadores, dos aposentados/reformados e a políticas gerais mais justas, sofre 
rápida degradação quando não foram e continuam a não ser implementadas políticas sociais 
relacionadas com o envelhecimento e a crescente longevidade, nem solucionados problemas 
estruturais, quando se entrou em situação de pandemia devido ao Covid 19, quando com o 
aproveitamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as sanções e a especulação agravaram o 
processo inflacionista com a subida dos preços dos produtos energéticos e dos produtos 
alimentares. Também as medidas anunciadas pelo governo de “apoio” aos trabalhadores e aos 
aposentados são insuficientes na recuperação do seu poder de compra, sendo mesmo um 
embuste no nosso caso, apenas demonstram a intenção do Governo em dar continuidade à 
aplicação de políticas de empobrecimento.  



Como o presente Relatório refere, é imprescindível intensificar a luta pela valorização dos 
salários e das pensões e pelo combate às desigualdades sociais e à pobreza. 

 

2ª Parte – Funcionamento e trabalho do DA/FENPROF durante o mesmo período de 
tempo 

No campo organizativo a Comissão Permanente (CP) continuou a assegurar o trabalho 
desenvolvido articulando-o com os departamentos ou frentes de trabalho dos sindicatos da 
FENPROF. As suas reuniões ordinárias presenciais tiveram periodicidade bimensal. No entanto, 
no período do confinamento, as reuniões realizadas foram online. O trabalho e distribuição de 
responsabilidades continuaram a ser feitos nas três áreas já consideradas, a saber: 

 Circulação de informação; 

 Tratamento de legislação; 

 Organização da informação a publicar no Jornal da FENPROF (JF), na página da internet 
do DA, sendo semanal a sua actualização e o Boletim Informativo – Professores 
Aposentados interrompidos a partir de março de 2020 pelas mesmas razões de 
confinamento e retomados depois do 14º Congresso, realizado em maio do presente 
ano. 

A Comissão Coordenadora (CC) reuniu de forma menos regular, no entanto realizou reflexões 
temáticas (ADSE - IP, Segurança Social, Serviço Nacional de Saúde). 

Do ponto de vista da organização e funcionamento houve progressos, sendo pontos positivos, 
a nível da FENPROF, a realização do Encontro Nacional de Professores Aposentados 
assinalando o 25.º Aniversário do 1.º Congresso de Docentes Aposentados e ainda a 
participação ativa do Departamento nos 13.º e 14.º Congressos da Nacionais de Professores. 
De referir também o trabalho em unidade, no âmbito nacional e dos distritos com a Inter-
Reformados/CGTP-IN, permitindo que através desta houvesse o melhor conhecimento no 
plano internacional do trabalho desenvolvido pela Federação Europeia dos Reformados e 
Pessoas Idosas (FERPA). 

Problemas ainda existentes: 

 Informação regular para os sócios sem endereço electrónico; 

 Maior envolvimento de todos os elementos da CC nas actividades do DA; 

 Concretização de uma campanha junto dos sócios dos vários sindicatos para fomentar 
a continuidade da sua ligação ao sindicato, após aposentação.  

No campo da acção reivindicativa salienta-se, como o Relatório refere, a importância do 
trabalho de informação, de esclarecimento e de dinamização das lutas na obtenção dos 
direitos constantes na Carta Reivindicativa referida no início do presente Relatório, 
conseguindo-se algumas vitórias, nomeadamente: 

 Reposição das regras de revisão do valor das pensões, terminando o período de 
congelamento; 

 Correção do valor das pensões calculadas a partir de 2013; 

 Criação da flexibilização da idade de reforma designada “ idade pessoal de acesso a 
pensão de velhice” e “aposentação por carreira longa”; 

 Isenção de fator de sustentabilidade; 

 Revogação de parte das taxas moderadoras. 

No Relatório também se assinala como vitórias quando, na sequência da informação e 
esclarecimento, se conseguiu parar com a perda de direitos, nomeadamente quando do 



ataque na ADSE I.P. enquanto subsistema complementar de saúde, ou as consequências e 
perigos sobre a Recomendação da OCDE relativa ao sistema de pensões em Portugal. 

Podemos afirmar: 

A LUTA FOI E CONTINUA A SER IMPORTANTE!   

VALE SEMPRE A PENA LUTAR! 

 

Por fim, no campo das iniciativas, o Relatório refere uma listagem de ações promovidas umas, 
pela DA/FENPROF, outras, em que mobilizámos os docentes para a participação em acções 
(manifestações, tribunas, congressos) organizadas pela FENPROF, CGTP/IN, Frente Comum, 
Inter-Reformados/CGTP-IN; MURPI. 

No período entre 2018 e 2022, que este Relatório abrange, o Departamento dos Aposentados 
da FENPROF continuou o trabalho de unir os docentes aposentados, de organizar a sua luta, 
em articulação com o MSU, pela defesa das suas justas reivindicações. 

 

Viva a 3ª Conferência Nacional de Docentes Aposentados da FENPROF! 

 

Lisboa, 29 de Novembro de 2022 

 

 


