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COMUNICADO

“Por um Regime Especial de Aposentação para a Classe Docente”

Audição do SPLIU na Assembleia da República no âmbito da Petição nº 521/XII/4ª

Os Partidos com representação na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência
manifestaram a sua tendencial concordância com os princípios e o conjunto de motivos
elencado pelo SPLIU, em sede da Audição realizada hoje, dia 9 de junho, na
Assembleia da República, no âmbito da Petição nº 521/XII/4ª, que fundamentaram as
razões primordiais pelas quais os peticionários apresentaram a reivindicação de um
regime especial de aposentação para a classe docente ao Parlamento.

Os deputados do PCP e do BE acompanharam, sem reservas, o modelo preconizado
pelo SPLIU, que contempla uma modalidade de pré-aposentação para os docentes que
tenham pelo menos 55 anos de idade e 32 anos de serviço, e a aposentação aos 36
anos de serviço, independentemente da idade, com exceção dos docentes em regime
de monodocência que nunca tenham usufruído de dispensa total da componente letiva,
para os quais se preconiza que a aposentação possa ocorrer aos 35 anos de serviço.

Os restantes Partidos colocaram algumas questões relacionadas com o timing (final de
legislatura) em que foi apresentada a Petição, a convergência das pensões da
administração pública e a sustentabilidade da Caixa de Geral de Aposentações,
argumentação rebatida de imediato pelo SPLIU dada a especificidade do exercício da
profissão docente e o facto da proposta apresentada contemplar a manutenção dos
descontos para a CGA até ao limite de idade estabelecida no Estatuto da Aposentação.

Tratando-se de uma Petição com 5.793 assinaturas, o Presidente da Comissão
Parlamentar de Educação e Ciência salientou o facto de a mesma não se extinguir com
o final da presente legislatura, transitando a supracitada Petição para a próxima
legislatura, altura em que será revisitada pela nova Comissão de Educação e Ciência
que vier a ser constituída a partir da futura representação parlamentar.

Sublinhe-se que o SPLIU decidiu apresentar a Petição “Por um Regime Especial de
Aposentação da Classe Docente” neste final de legislatura, com a clara e inequívoca
intenção de colocar este assunto de capital importância na ordem do dia, numa altura
em que os Partidos preparam os seus programas e propostas eleitorais para as
eleições legislativas agendadas para o próximo outono.

Logo que esteja constituído o Parlamento que sair das próximas eleições legislativas, o
SPLIU irá requerer nova Audição no âmbito da Petição nº 521/XII/4ª, antes de a mesma
subir ao Plenário da Assembleia da República para discussão.

Lisboa, 9 de julho de 2015
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