MOÇÃO
Os reformados, aposentados e pensionistas, concentrados junto à Assembleia da
República para manifestar o seu protesto contra as condições sócio económicas em que
vive a grande maioria, consequência de política de sucessivos governos, considerando:
1. Que este Governo pretende continuar a política anterior de manter valores baixos das
reformas e outras prestações sociais devidas aos actuais e futuros reformados,
aposentados e pensionistas.
2. Que o actual Governo se viu obrigado a tomar medidas de excepção para 2010 quanto à
fórmula dos critérios estabelecidos para actualização das pensões, em vez de alterar os
referidos critérios.
3. Que o Governo propõe este ano o congelamento dos valores de todas as outras
prestações sociais em consequência do congelamento do I.A.S. (Indexante dos Apoios
Sociais).
4. Que o recente aumento anunciado para a grande maioria de reformados é de 14
cêntimos por dia e os reformados/pensionistas, cujas pensões estão acima dos 1.500€
não têm qualquer aumento.
5. Que a degradação do funcionamento dos Serviços de Saúde e o encarecimento dos
gastos pessoais na saúde é insuportável e condenável.
A INTER-REFORMADOS/CGTP-IN e MURPI - Movimento Unitário de Reformados
Pensionistas e Idosos, representantes de reformados aqui presentes, reclamam:
−

Garantia de melhores Reformas e Pensões para o sector público e privado.

−

A revogação do factor de sustentabilidade que reduz ano após ano os valores das
reformas de futuros trabalhadores.

−

A alteração definitiva dos critérios estabelecidos no Indexante de Apoios Sociais.

−

A diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Não pode ser à custa
da redução das pensões e da sua degradação, com redução do poder de compra e
consequente empobrecimento de muitos reformados/pensionistas.

−

O reforço da organização e do financiamento do Serviço Nacional de Saúde que garanta
cuidados de saúde adequados, de acesso facilitado e de respostas aos problemas das
pessoas idosas dependentes.

−

Medidas eficazes e integradas de combate à pobreza e à exclusão social, na sociedade
portuguesa, como medida de Justiça social, em especial no grupo de reformados,
pensionistas e idosos.

Lisboa, 26 de Novembro de 2009.
A Inter-Reformados Nacional/CGTP-IN
MURPI - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos
(Esta Moção após aprovação será enviada a todos os Grupos Parlamentares e Presidente
A.R.)

