
 
 

 
MOÇÃO  

SOBRE REIVINDICAÇÕES IMEDIATAS 

A 7ª Conferência da Inter-Reformados da CGTP-IN, realizada em Janeiro de 2013, 
considerando:   
 

• A degradação das condições de vida dos reformados e dos pensionistas em consequência das 
políticas de austeridade acordadas entre o Governo e a troika; 

• A perda do poder de compra das pensões, incluindo das pensões mínimas, com reflexos não 
apenas nas condições de existência dos reformados mas também no agravamento das 
desigualdades; 

• O congelamento do Indexante dos Apoios Sociais desde 2009; 
• As restrições ao acesso às prestações sociais não contributivas e a outros apoios sociais, criadas 

pelo Decreto-Lei -Lei nº 70/2010 de 16 Junho; 
• O aumento brutal dos preços dos transportes e a redução de 50% para 25% no desconto dos 

passes sociais para as pessoas com 65 e mais anos; 
• As restrições ao acesso à saúde, em resultado, nomeadamente, do aumento das taxas 

moderadoras e dos condicionalismos no transportes dos doentes; 
• O aumento do custo de vida e a diminuição do rendimento disponível dos reformados; 

 
Decide aprovar como reivindicações imediatas: 
 

 Aumento do valor de todas as pensões de reforma, tendo em conta o baixo valor das pensões e a 
perda do poder de compra verificado nos últimos anos reivindica-se um aumento de 25 € nas 
pensões mínimas e de 5% nas restantes pensões. 

 Restituição dos subsídios de férias e de Natal retirados, indevida e inconstitucionalmente, aos 
trabalhadores e aos pensionistas. 

 Alteração do Indexante dos Apoios Sociais. 
 Revisão do regime de acesso às prestações sociais não contributivas, em particular no que respeita 

à condição de recursos, ao conceito de agregado familiar e à capitação de rendimentos. 
 Garantia a todas as pessoas de um médico e um enfermeiro de família. 
 Revogação do regime das taxas moderadoras, bem como do regime das comparticipações, e 

transporte gratuito para os doentes. 
 Reposição da concessão de desconto de 50% para idosos em todos os tipos de transportes 

colectivos. 
 

A 7ª Conferência Nacional da Inter-Reformados exorta os reformados e as suas 
organizações sociais a lutarem em unidade pela aplicação da Carta Reivindicativa e das 
presentes Reivindicações Imediatas. 
 
 
Lisboa, 18 de Janeiro de 2013 


