
A  Inter-Reformados/CGTP-IN apela 
a todos os Reformados/Aposenta-
dos e Pensionistas para participa-
rem na grande Manifestação 
Nacional, dia 20 de Novembro 
promovida pela CGTP-IN, tendo 
como lema: 

É uma Manifestação que diz res-
peito a todos os trabalhadores, 
homens ou mulheres, que estão a 
trabalhar no sector público, no 
privado ou no sector Empresarial 
do Estado, aos jovens, aos que se 
encontram a trabalhar com víncu-
los precários, aos desempregados 
e sem margem para dúvida, a todos 
os reformados/aposentados e pen-
sionistas. 

É possível, é justo e necessário:
• O aumento real de todas as pensões;
• A melhoria dos serviços públicos;
• Condições de vida dignos.

Reformados / Aposentados e Pensionistas

Afirmar a solidariedade intergeracional

• Emprego com direitos, aumento real de todos os salários e do Salário Mínimo Nacional 
para 850 euros significam assegurar melhores condições de vida e de trabalho 
aos trabalhadores, bem como melhores prestações sociais que substituirão o rendimento 
do trabalho incluindo melhores pensões quando passarem à condição de 
reformados/aposentados;

• É urgente o aumento real de todas as pensões, dando especial atenção às mais baixas, • É urgente o aumento real de todas as pensões, dando especial atenção às mais baixas, 
melhorar as prestações sociais, garantir o acesso aos bens essenciais e agir no combate 
à carestia de vida;

• Pôr fim ao factor de sustentabilidade que penaliza injustamente as pensões de reforma 
antecipadas, na sequência do desemprego de longa duração e das pensões antecipadas 
no âmbito do regime da flexibilização da idade da reforma;

• Repor a idade legal de acesso às pensões de velhice e de reforma aos 65 anos de idade, 
salvaguardando os regimes especiais consagrados, com condições de acesso salvaguardando os regimes especiais consagrados, com condições de acesso 
mais favoráveis;

• O direito de acesso à reforma antecipada voluntária, sem qualquer penalização, 
para os trabalhadores com 40 ou mais anos de carreira contributiva, independentemente 
da idade.

OS TRABALHADORES 
TÊM DIREITO A ENVELHECER 

COM DIREITOS

Defender uma Segurança Social Pública, Universal e Solidária

INTER-REFORMADOS


