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bilidade de participar 

nas lutas necessárias 

para assegurar um futu-

ro diferente do que nos 

estão a querer impor, 

garantindo às novas 

gerações dignidade, 

segurança, trabalho, 

educação, saúde e paz.

Somos parte desta luta 
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ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES 
E EDUCADORES APOSENTADOS

Sindicato dos Professores  _______________________   

                         Sócio nº _____________   Não Sócio 

Nome _______________________________________

_________________ Morada ____________________

____________________________________________

Localidade ___________________________________

C. Postal _____________________________________

Telm. ________________________________________

Email _______________________________________

Necessito de transporte _____________   (Sim ou Não)

NOTAS: 

1. Prioridade de inscrição: 1º Sindicalizados, 2º Ordem de inscrição.
2. Contactar o Sindicato da respetiva área geográfica para organizar a deslocação    
    dos interessados. (Gratuito para sindicalizados)

SPGL . SINDICATO DOS PROFESSORES DA GRANDE LISBOA  
www.spgl.pt  Tel. 213 819 100
R. Fialho de Almeida, 3 1070-128 Lisboa

SPN . SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE 
www.spn.pt  Tel. 226 070 500  
R. D. Manuel II, 51-C 3º (Ed. Cristal Park) 4050-345 Porto

SPRC . SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO 
www.sprc.pt  Tel. 239 851 660
R. Lourenço Almeida de Azevedo, 21 3000-250 Coimbra

SPZS . SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL
www.spzs.pt Tel. 266 758 270
Av. Condes  Vilalva, 257 7004-970 Évora 

SPM . SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA 
www.spm-ram.pt  Tel. 291 206 360 
Calçada da Cabouqueira, Nº 22, 9000-171 Funchal 

SPRA . SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO AÇORES 
www.spra.pt Tel. 295 215 471
Canada Nova, 21 - Sta. Luzia 9700-130 Angra do Heroísmo 
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Um Encontro Nacional de docentes aposentados... 
para quê?
Somos professores!
Todos nós vivemos a alegria da liberdade, da de-
mocracia e de uma Escola para todos.
Fomos protagonistas de muitas vitórias, em lutas 
que contribuíram para melhorar as condições de 
vida do nosso grupo profissional e as condições de 
ensino e aprendizagem nas nossas escolas.
Seremos sempre professores e sentimos a respon-
sabilidade de participar nas lutas necessárias para 
assegurar um futuro diferente do que nos estão a 
querer impor, garantindo às novas gerações digni-
dade, segurança, trabalho, educação, saúde e paz.
Somos parte desta luta coletiva e estamos dispos-
tos a contribuir com a nossa experiência, o nosso 
saber e com o nosso empenhamento para a cons-
trução do futuro do nosso país. 
É por isso que nos envolvemos na realização deste 
Encontro promovido pela FENPROF.
Vamo-nos juntar para definir as nossas reivindica-
ções:

• O fim do congelamento e dos cortes nas pen-
sões de aposentação;
• O fim dos cortes no Sistema Nacional de Saú-
de e no Sistema de Segurança Social;
• O fim do agravamento dos impostos a todos os 
níveis (IRS, IVA,…).

Vamo-nos juntar para nos organizarmos melhor, 
para nos ligarmos aos aposentados e reformados 
de outros setores profissionais, assim como aos 
demais professores e restantes trabalhadores ain-
da no ativo, para lutarmos em conjunto com todos.
Vamo-nos juntar com representantes de Sindica-
tos de outros países da Europa (Espanha, França, 
Grécia) – sujeitos, como nós, à pressão das respe-
tivas “troikas” e agências de notação – para, em 
conjunto, procurarmos formas de acção comuns 
que permitam combater políticas e medidas que 
são globais. 

Participa!
Juntos e organizados somos uma força.

Juntos e organizados, através de ações desen-
volvidas pela FENPROF e os seus Sindicatos, 
será possível voltar a ter uma aposentação con-
digna e a vida que merecem aqueles que deram 
o melhor de si à Educação e a Portugal.

     LISBOA – 19. ABRIL. 2012 10.00/10.30 horas 
Abertura dos trabalhos: 
Lígia Galvão, Membro do Secretariado Nacional 
da FENPROF, responsável pelo Departamento 
de Aposentados

10.30 horas 
“As medidas de austeridade e o seu contexto 
global”: Arménio Carlos (Secretário-Geral 
da CGTP-IN). Debate.

11.45 horas 
Pausa nos trabalhos

12.00 horas
Intervenção do representante da Federação de 
Ensino das Comissiones Obreras (FE.CCOO), 
de Espanha

12.30 horas 
“Pensões de aposentação e aumento de 
impostos”: Eugénio Rosa (Economista). Debate.

13.30 horas
Pausa para almoço

15.00 horas
Intervenção do representante da Federação 
Sindical Unitária (FSU), de França

15.30 horas
“Saúde e Segurança social”: Maria do Carmo 
Tavares (ex-responsável na CGTP-IN pelo 
Departamento para as questões sociais). 
Debate.

16.45 horas
Pausa nos trabalhos

17.00 horas
Intervenção do representante da União 
dos Professores da Grécia (OLME). 

17.30 horas
Apresentação, debate e votação da Proposta 
de Resolução.

18.30 horas 
Encerramento dos trabalhos: Mário Nogueira, 
Secretário-Geral da FENPROF

PROGRAMA
FICHA DE INSCRIÇÃO

SPGL

FENPROF . FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES

www.fenprof.pt

(A enviar até 13 de abril para o Sindicato 
da FENPROF da região a que pertence)


