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Sindicato Nacional dos Professores Licenciados
pelos Politécnicos e Universidades

COMUNICADO

Assembleia da República - Petição n.º 521/XII/4.ª

Comissão Parlamentar de Educação Ciência e Cultura aprovou por unanimidade o Relatório
Final sobre a Petição nº 521/XII/4ª apresentada pelo SPLIU na Assembleia da República

O SPLIU recebeu no dia 28 de julho, a notificação da Assembleia da República, sobre a
aprovação, por unanimidade, pelos Deputados do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, com a
ausência da Deputada do PEV, que integram a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e
Cultura, do Relatório Final relativo à Petição nº 521/XII/4ª - "Criação de um regime especial de
aposentação para os educadores e professores dos Ensinos Básico e Secundário."

A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura já deu conhecimento do supracitado
Relatório à Srª Presidente da Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares e ao
Governo, tendo a mesma solicitado o agendamento da petição para apreciação pelo Plenário
da Assembleia da República.

O SPLIU recebeu esta notícia com satisfação, pois colocou este importante assunto para os
Educadores e Professores na agenda da discussão política em sede parlamentar, mas,
também está consciente das vicissitudes que a rodeiam, colocadas por algumas das instâncias
envolvidas no processo, designadamente, por parte do Ministério das Finanças.

O SPLIU lamenta profundamente o distanciamento evidenciado pelo Sr. Ministro da Educação
e Ciência sobre esta matéria, pois instado a pronunciar-se pela Comissão Parlamentar sobre a
Petição mencionada em epígrafe, optou por um inusitado, mas não estranho silêncio!...

Tendo o SPLIU colocado este assunto no topo das suas prioridades politico sindicais, este
Sindicato Independente continuará a lutar, com determinação, para que um regime especial de
aposentação para educadores e professors venha a ser uma realidade no futuro próximo.

Lisboa, 28 de julho de 2015

A Direção Nacional do SPLIU
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