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REGIME ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO PARA PROFESSORES

É BANDEIRA REIVINDICATIVA DO SPLIU

Será adequado e oportuno relembrar, na atual conjuntura, que foi o SPLIU,

enquanto Sindicato Independente representativo de Educadores e Professores,

pioneiro em priorizar a defesa de um Regime Especial de Aposentação para os

docentes, assumindo este assunto, sem complexos, como a sua principal bandeira

reivindicativa.

Evidencie-se que foi o SPLIU, no pleno uso dos seus direitos e faculdades, o

único Sindicato de Professores a dar entrada na Assembleia da República, no dia 28

de maio de 2015, com uma Petição, assinada por 5.793 docentes, a solicitar a

criação de um regime especial de aposentação para os educadores de infância e

professores dos Ensinos Básico e Secundário, a qual mereceu a admissibilidade do

Parlamento, tendo baixado à XII - Comissão de Educação, Ciência e Cultura, em 3 de

junho de 2015.

A audição aos representantes dos peticionários (SPLIU), foi realizada no 9 de

julho de 2015, tendo-se verificado a concordância expressa do PCP e do BE com o teor

da petição, e declarações de princípio favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, com algumas

reticências de natureza jurídica e orçamental, remetendo estes Partidos a abordagem

sistémica e integrada ao assunto para a Legislatura seguinte.

O SPLIU frisa que o Relatório Final produzido pela XII - Comissão de Educação,

Ciência e Cultura sobre a Petição apresentada pelo SPLIU foi aprovado por

unanimidade por todos os Partidos, aguardando-se agora o seu agendamento na nova

Legislatura para apreciação e votação no Plenário da Assembleia da República.

O SPLIU esclarece assim, que a Petição nº 521/XII/4ª não caiu com o final da

Legislatura anterior, transitando o processo para o novo Parlamento constituído a partir

do resultado verificado nas Eleições Legislativas realizadas a 4 de outubro de 2015.
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Sobre este importante aspeto, recordamos aqui as palavras do Deputado Abel

Baptista – Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura: “a

Petição mantém o seu trânsito normal e há-de ser discutida em Plenário da Assembleia

da República na próxima Legislatura.”

Por outro lado, salvo melhor interpretação do Regimento da Assembleia da

República, parece-nos não ser possível que o Parlamento aceite qualquer outra

Petição sobre o mesmo assunto, enquanto a Petição apresentada pelo SPLIU não

tenha sido objeto de apreciação e votação no Plenário da A.R.

Convidamos os peticionários e os associados do SPLIU em particular, e todos os

docentes em geral, a consultarem o processo relativo à Petição nº 521/XII/4ª através

do seguinte link:

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?bid=1
00663

Lisboa, 16 de novembro de 2015

A Direção Nacional


